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Onderwerp

Interne Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Voorstel

1. Mevrouw S. (Sandra) Metten per l juli 2018 te benoemen en aan te wijzen als
interne Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert als
bedoeld in de artikelen 37 - 39 van de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming AVG.

2. De benoeming en aanwijzing van de heer A.B. (Alex) Commandeur als tijdelijke
externe Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert als
bedoeld in de artikelen 37 - 39 van de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming met ingang van 1 juli 2018 in te trekken.

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het
aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is overeenkomstig
artikel 37 AVG verplicht.

Op B mei 2018 heeft uw college ingestemd met de benoeming en aanwijzing van een
tijdelijke FG voor de gemeente Weert in afwachting van de afronding van de
sollicitatieprocedure voor een interne FG.

Inmiddels is de sollicitatieprocedure afgerond en is een geschikte kandidaat voor de functie
van FG gevonden. Haar naam is Sandra Metten. Zij start op l julí 2018.

Om te kunnen functioneren in de zin van de AVG, moet mevrouw Metten door het college
van burgemeester en wethouders, op voorgestelde wijze als FG worden benoemd,
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Voldoen aan de vcrplichting van art. 37 AVG.

Argumenten

Met de indiensttreding en benoeming van een eigen interne FG kan de tijdelijke inhuur van

een externe FG worden stopgezet.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Door" voorgestelde besluitvorming wordt voldaan aan de wettelijke vereisen van de AVG met
betrekking tot de aanstelling van een FG.

Uitvoering/evaluatie

Na besluitvorming door uw college wordt de interne FG bij de Autoriteit Persoonsgegevens
aangemeld en de externe FG wordt afgemeld.

Comm u n icatie/ partici patie

Op de website van de gemeente Weert en op intranet zullen de (contact) gegevens van de

interne FG worden vermeld.

Overleg gevoerd met

Intern:

n.v.t.

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:

Concept aanwijzingsbeslu it.
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