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Capaciteit voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in
Weert

Voorstel
1. De functie Functionaris voor de Gegevensbescherming open te stellen;
2. De functie Privacy Officer open te stellen;
3. BMC opdracht te verstrekken Weert op een adequaat uitvoeringsniveau AVG te

brengen.

Inleiding
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog
hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden
verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook de gemeente Weeft, krijgen meer
verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van organisaties
om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Verplichtingen vanuit de AVG
Concreet brengt de inwerkingtreding van de AVG voor de gemeente Weeft de volgende
verplichtingen met zich mee:

1) Het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (artikel 37 AVG);
2) De aanwezigheid van een Register van Verwerkingen (artikel 30 AVG);
3) Een procedure Datalekken en een Registervan Incidenten (artikel 33 en 34 AVG);

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

Concernstaf

Pooter, Ieke Louise de (575 000)

A.A.M.M. (Jos) Heijmans

B&W
BW-010943

Zaaknummer JOIN:
zlt8105a46t

Publ¡catie:
f

S B W

FvE
ä
É

W

GG

W

MvdH

akkoord

lw IM
bespreken

* v q MA+
Soort besluit: Besluit college Vergadering B&W van 20-O2-20t8

De directeur

Weert,
26-01-2018

In te vullen door het B&.W secretariaat:
tÁat<<oora
n Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
! Anders, nl.:
Beslissing d.d.: Nummer

tr N¡et akkoord
! Gewijzigde versie

tr A-stuk
! B-stuk
! C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 6
Pagina 1

rflil Iilil ilil illil rilil tilll ltil |ilil uil tilil iltil ilil Iilil

¿¿t -Q 'l I €



4) In beeld hebben op welke wijze verantwoording wordt afgelegd over de wijze waarop
de gemeente voldoet aan de uitgangspunten van de AVG (artikel 5 lid 2 AVGI);

5) In beeld hebben voor welke risicovolle verwerkingen er een Gegevensbeschermings-
effectbeoordeling nodig is (artikel 35 AVG).

Voorbereidingen gemeente Weert
Privacy en persoonsgegevens zijrt birrrren de gemeente Weert in beeld. Burgers moeten er
op kunnen vertrouwen dat de aan ons toevertrouwde informatie en gegevens veilig zijn én

dat hier op de juiste manier mee wordt omgegaan. Burgers willen van ons op aan kunnen.
Wij zijn er voor de burger. Dan moet onze (digitale) dienstverlening hieraan voldoen.

Ingegeven vanuit een regionale samenwerking in het sociaal domein is het thema privacy

in de gemeente Weeft onder de aandacht gebracht, dit heeft geleid tot:
. Privacy beleid 2015 opgesteld en vastgesteld
. Aanstellen van een regionale Functionaris voor de Gegevensbescherming in 2015

(voor de midden Limburgse gemeenten)
. Formeren van een gemeentelijk privacy team
. Regionale samenwerking op gebied van sociaal domein en privacy afzonderlijk
. Verplichte bewustwordingsworkshops voor de gehele organisatie en bestuur in 2016
r (Ambtelijke) Procedure datalekken opgesteld en vastgesteld
. (Ambtelijk) Datalekteam geformeerd
. Een Privacy Impact Assessment (PIA) bij het proces van de WMO uitgevoerd in 2016
. Deelname aan een regionaal onderzoek naar het gebruik van BSN nummers in 2OL7
. Intern een PIA bij Enterprise Service Bus (ESB) uitgevoerd ( dit is de software die

alle verbindingen regelt tussen applicaties)
. Een PIA bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) laten uitvoeren op aangeven

van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Ondanks verschillende initiatieven is het de gemeente Weert nog niet gelukt om het thema
privacy deel uit te laten maken van de reguliere bedrijfsvoering. Verder is geconstateerd

dat een regionale FG te ver van het bestuur en de ambtelijke organisatie van de gemeente

Weert af staat om echt betrokken te (kunnen) zijn bij de materie en passende adviezen te
geven. Het tweejarig contract met de regionale FG is na het verstrijken van de termijn niet
verlengd.

De AVG vraagt dat een organisatie haar verwerkingen in beeld heeft, dat deze zijn
opgenomen in een register en dat dit periodiek geactualiseerd wordt. Daarnaast mogen

burgers erop vertrouwen dat wij in beeld hebben welke gegevens er precies over
respectievelijk van iemand bij ons in huis zijn, en waartoe deze gebruikt zijn of worden. Dit
lijken simpele vragen. De antwoorden zijn echter soms nog moeilijk te verkrijgen. Hier ligt
nog een uitdaging om de basis op orde te krijgen.

Een adequaat uitvoeringsniveau van de AVG
De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke
regels voor bescherming van persoonsgegevens. De AP is ook de instantie die in geval van

niet naleving van de AVG bevoegd is om boetes op te leggen. Deze kunnen oplopen tot €
20 miljoen.

1 De uitgangspunten van de AVG waaraan moet worden voldaan staan opgesomd in lid 1 van dit
artikel. Het voert voor dit voorstel te ver om deze hierin op te nemen.
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Niet vanwege de boetes, maar omdat wij voor de burgers van de gemeente Weert open en
transparant (willen) zijn is het van belang dat we van het huidige niveau van werken gaan
naar een adequaat uitvoeringsniveau. Oftewel er moet een stevige basis komen van waaruit
we verder kunnen met onze manier van dienstverlening.

Een basis wordt gelegd met medewerkers en werkprocessen. Bij het thema privacy zijn een
aantal functionarissen betrokken, zoals de FG, de PO, de Chief Information Security Officer
(CISO) en een privacy auditor.

De FG is met de inwerkingtreding van de AVG verplicht. Navraag in den lande levert op dat
bij een inwoneraantal van 50.000 0,5 fte minimaal is. Een privacy officer is geen verplichte
functie. Een adviseur privacy wet- en regelgeving is onontbeerlijk in de ambtelijke
organisatie. Zonder vraagbaak functie, verenigd in een persoon en duidelijk zichtbaar in de
organisatie bestaat het risico dat "iedereen" zich in het onderwerp moet gaan verdiepen.
Dat laatste is niet efficiënt en de opgedane kennis gaat verloren.

De PIA - in de AVG aangeduid als Gegevensbeschermingseffectbeoordeling - moet bij
risicovolle verwerkingen eens per drie jaar gehouden worden. Een interne privacy auditor
kan deze taak uitvoeren, waarbij de kennis in huis blijft. Ook deze functionaris is niet
verplicht.

Er zijn diverse pogingen ondernomen om tot regionale afspraken te komen en de invulling
van een privacy organisatie regionaal vorm te geven. dit heeft helaas niet tot resultaat
geleid.

B¡j dit voorstel is een offerte van BMC gevoegd. Kort gezegd kan BMC de gemeente Weert
ondersteunen om de verwerking van de persoonsgegevens en de bijbehorende risico's in
kaart te brengen. Dat wordt gedaan aan de hand van een referentiemodel van de
persoonsinformatiehuishouding. De werkzaamheden die BMC hiervoor uitvoert resulteren
erin dat de gemeente Weert voldoende voorbereid is op de komst van de AVG per 25 mei
20 18.

Om naar dit adequate uitvoeringsniveau te gaan en van daaruit verder te gaan is het zaak
voor BMC dat kennis en ervaring kan worden overgedragen aan de organisatie én dat er
een concrete functionaris is die er verder mee aan de slag kan gaan. Het ligt het meest voor
de hand dat BMC kan optrekken met de privacy officer (pO).

Zoals gezegd is de samenwerking met de regionale FG beëindigd. Voorgesteld wordt om
een interne FG aan te stellen. Het gaat om een wettelijke verplichting. De FG is de
onafhankelijk intern toezichthouder en houdt toezicht op de toepassing en naleving van de
AVG.

Een PO en FG moeten gescheiden functies zijn. Het kan dus n¡et een medewerker zijn die
enerzijds als toezichthouder optreedt en anderzijds als adviseur en vraagbaak. De gemeente
erkent en onderschrijft de noodzaak van deze functies. Het belang van een ¡nterne privacy
auditor wordt eveneens gezien. Voorgesteld wordt de focus vooralsnog te leggen op de PO
en de FG. Beide functies dienen nog beschreven te worden.

Aan uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met het openstellen van de functies
van FG en PO, beide vooralsnog voor 0,5 fte. Op termijn kan bezien worden of deze
capaciteit afdoende is dan wel bijstelling behoeft.
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Tevens wordt gevraagd in te stemmen met de offerte van BMC. Zowel voor het op orde

brengen van de basis (ad € 14.000,= ex BTW) als voor een jaar een abonnement voor
adviesvragen en ondersteuning (ad € 4.500,= ex BTW) van de PO en FG.

Ingeschat wordt dat de samenwerking tussen de FG, PO en BMC ertoe leidt dat BMC niet
langer dan een jaar als adviseur beschikbaar hoeft te zijn omdat de kennis daarna in huis

aanwezig is en wordt bijgehouden.

Beoogd effect/doel
1. Een adequaat uitvoeringsniveau van de AVG.

2. Borgen privacy als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering

Argumenten
Ad 1. Wanneer de basis op orde is, het resultaat dat de gemeente Weert de volgende
administratieve verplichtingen van de AVG heeft vervuld:
¡ opstellen van een openbaar register ingevolge artikel 30 AVG, waarin zijn opgenomen

alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt;
. in staat is om de bewaartermijnen voor persoonsgegevens ingevolge aftikel 10

Wbp/artikel 5 AVG te handhaven;
o inzicht heeft wie cf welk organisatieonderdeel welke persoonsgegevens van welke

vertrouwensklasse verwerkt en met behulp van welke geautomatiseerde systemen;
. inzicht heeft in de aanwezige verwerkers waarmee verwerkersovereenkomsten

moeten worden afgesloten;
. inzicht heeft in de organisatorische aspecten die in het kader van het privacybeleid en

-beheer moeten worden geregeld.

Ad 2. Met de invulling van de functies FG en PO wordt voldaan aan een wettelijke verplichting
(FG) en kan kennis en informatie worden overgedragen en geborgd (PO). BMC draagt hun

kennis ook over aan de aangewezen privacy beheerder (PO). Zij'nemen haar/hem mee'in
de uitvoering van de werkzaamheden. Op die manier kan zijlhij zich verder in het werk
bekwamen, maar tevens zal dat haar/zijn zichtbaarheid als privacybeheerder (PO) in de

organisatie vergroten.

De PO kan aan de slag met de aanbevelingen van BMC en de FG kan erop toezien dat de

aanbevelingen worden uitgevoerd.

Daarnaast zorgt de bewustwording die BMC weer onder de aandacht brengt ervoor dat
privacy deel gaat uitmaken van het dagelijks werk, het wordt geïncorporeerd, in plaats dat
het thema wordt gezien als "extra" of "juridisch".

Kanttekeningen en risico's
Ad 1. Ondanks de ambitie van de gemeente Weert de afgelopen twee jaar heeft dit niet
geresulteerd in een persoonsinformatiehuishouding die op orde is.

Moet de exercitie van BMC op termijn weer worden uitgevoerd? Wanneer de basis op orde
is, is niet gesteld dat dit voor de toekomst geldt. Veranderingen in wetgeving, de

doorontwikkeling van de dienstverlening, procesveranderingen en inhoudelijke wijzigingen
van processen hebben tot gevolg dat het beeld van de persoons-informatiehuishouding
voortdurend wijzigingen ondergaat.

Ad2. Het openstellen van 2 nieuwe functies zorgt er niet voor dat privacy deel uit gaat

maken van de reguliere bedrijfsvoering. Ook met een toezichthouder en een
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vraagbaakfunctle bestaat het risico dat privacy hun werk en verantwoordelijkheid is in plaats
van bestuur en organisatie.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Incidentele kosten:
. De kosten voor het op orde brengen van de basis door BMC bedragen € 14.000,=

ex BTW.
¡ Een jaarabonnement bij BMC ter ondersteuning bedraagt € 4.500 ex BTW.

Structurele kosten 2018 op jaarbasis
. 0,5 fte FG € 45.000,--
. 0,5 fte PO € 35.000,--

Gezien de noodzaak van de uitvoering van een wettelijke taak wordt geadviseerd om de
onvoorziene kosten bij de eerstvolgende bestuursrapportage mee te nemen. In de
begroting van 2019 moeten beide functies zijn opgenomen.

Personeel:
. Op- en openstellen van 2 nieuwe functies
. Uitwerken functiebeschrijving FG en PO

Juridisch:
¡ N.v.t

Uitvoering/evaluatie
Na instemming met dit voorstel wordt:
. HRM gevraagd een functiebeschrijving op te stellen en op basis hiervan de vacatures

op te stellen en vervolgens intern uit te zetten.
o BMC opdracht verstrekt conform de offerte van 8-1-2018.

Comm unicatie/ partici patie
N.v.t.

Overleg gevoerd met
Intern:
Afdelingshoofd D&I, Gerard van der Hoeven
Financieel adviseur, Chantal van den Oever.

Extern:
n.v.t.

Bijlagen
Offerte BMC d.d. 8 januari 2018.
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