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Dienstverlen ingsovereen komst, producten boek en verwerkersovereen komst Om n i buzz

Voorstel
1. Kennis te nemen van de dienstverleningsovereenkomst, het productenboek en de

verwerkersovereenkomst van Omnibuzz;
2. In te stemmen met de ondertekeníng van de dienstverleningsovereenkomst en de

verwerkersovereenkomst van Om nibuzz;
3. De raadsleden te informeren via de Tils lijst.

Inleiding
op grond van de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling omnibuzz is een
dienstverlen ingsovereen komst opgesteld. In deze d ienstverlen ingsovereen komst is
vastgelegd welke activiteiten en werkzaamheden door Omnibuzz ten behoeve van het
doelgroepenvervoer worden uitgevoerd. In de vergadering van 29 november 2017 heeft
het Algemeen Bestuur van Omnibuzz de dienstverleningsovereenkomst en het
bijbehorende productenboek vastgesteld. In verband met de nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de verwerkersbijeenkomst nadat deze op de
nieuwe situatie is afgestemd in een afzonderlijk overleg aan de orde gesteld. Daarnaast is
er een addendum voor de dienstverleningsovereenkomst opgesteld om deze in
overeenstemming te brengen met de AVG. De dienstverleningsovereenkomst en de
verwerkersovereenkomst liggen nu ter ondertekening voor.

Beoogd effect/doel

Door het ondertekenen van de dienstverlenings- en de verwerkingsovereenkomst worden
de taken van Omnibuzz voor de uitvoering v¡rn het vraagafhankelijk collectief vervoer
(Wmo) geformaliseerd.
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Argumenten

1.1. De inhoud van de dienstverleningsovereenkomst is vooraf met de gemeente

besproken.

Het gaat hierbij om afspraken die voor alle deelnemende gemeenten aan de

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz van toepassing zijn.

1.2. In de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen dat Omnibuzz

eindverantwoordeliik is voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

De verwerkersovereenkomst vermeldt hoe Omnibuzz met persoonsgegevens omgaat

Kanttekeningen en risico's

Het addendum bij de dienstverleningsovereenkomst dient nog door het Algemeen Bestuur

van Omnibuzz vastgesteld te worden. Er kan echter alvast gehandeld worden in de geest

van dit addendum na het tekenen van de verwerkersovereenkomst.

Financiëlc, pcrsonclc en juridische gevolgen

Er zijn geen financiële of juridische gevolgen.

Uitvoering/evaluatie

De inhoud, de werking en de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst wordt om

de twee jaar geëvalueerd.

Com municatie/ particiPatie

De dienstverleningsovereenkomst en de verwerkersovereenkomst dienen na

ondertekening aan Omnibuzz geretourneerd te worden'

Overleg gevoerd met

Intern:

n.v.t.

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:
1. Dienstverleningsovereenkomst
2. Productenboek
3. Verwerkersovereenkomst
4. Addendum bij dienstverleningsovereenkomst
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