Register van verwerkingen - gemeente Leerdam - oktober 2018

Categorieën van ontvangers

Bewaartermijn

Doorgifte naar
derde land of
internationale
organisatie?

Intern

Onbeperkt o.g.v. het Besluit
Burgerlijke Stand

Nee

Conform BIG
Gesloten kluis in
beveiligde ruimte

Nee

Interne en externe partijen die
inlichtingen over de betrokkene
kunnen verschaffen
BRP afnemers
Melder (enkel bij officiele
terugmelding via afnemers)
Lokaal nieuwsblad

10 jaar

Nee

Conform BIG

Ja

A.s. huwelijks(partners)
Rechtbank (i.v.m. beëdiging) BSN
i.v.m. uitbetaling
salarisadministratie

1 jaar na vervallen
bevoegdheid

nee

Conform BIG

Nee

Conform BIG

Conform BIG

Conform BIG

Verantwoordelijke

Doel verwerking

Categorieën van
Categorieën van betrokkenen
persoonsgegevens

B&W

Index op registers van de
burgerlijke stand / vindbaarheid

Personen die in een van de
registers van de burgerlijke
Naam, aktenummer, rechtsfeit en
Nee
stand zijn opgenomen
datum rechtsfeit
(geboorte, huwelijk, overlijden)

B&W

Feitelijke juistheid in de BRP

B&W

Registratie
Voltrekking huwelijken

B&W

In onderzoek gestelden

BRP-gegevens, inclusief de
aanduiding in onderzoek,
onderzoeksdossier

Naam, voornamen, adres,
Buitengewone ambtenaren van emailadres, tel.nr.,
de burgerlijke stand
geboortedatum, geboorteplaats,
BSN

Adviseren van Minister van Justitie
i.v.m. naturalisatie c.a.
Aanvragers (en partners) met
eventuele kinderen

NAW-gegevens, BSN-nr,
nationaliteit, gegevens ouders,
burgelijke staat, dossiernummer,
datum indiening verzoek,
paspoortgegevens,
Ja
verblijfsgegevens,
naturalisatiegegevens, kopieen
paspoorten/geboorteakte/verblijfs
vergunningen/huwelijksakte,
inburgeringsdiploma

B&W

NAW gegevens, BSN,
Verzamelen van gegevens ivm
geboortedatum en -plaats,
melding voorgenomen huwelijk & Aanstaande partners, getuigen telefoonnr, mailadres, huwelijks,
huwelijk (partnerschap)
oudergegevens, evt. ex-partners
en kinderen

B&W

Organiseren bemensing van de
stembureaus

Stembureauleden en tellers

BSN

NAW, tel.nr. (zakelijk & privé),
mail, functie (lid of voorzitter),
historie, geb. datum,
rekeningnummer, BSN

Intern
IND
10 jaar
Voor opties: korpschef en
Justitiële Documentatiedienst (JDD)

Ja

BABS, bode (enkel NAW)

Korte melding huwelijk: 1,5
jaar na opmaken akte.
Verklaring geen
schijnhuwelijk: 12 jaar.
Brondocumenten BRP 110
Nee
jaar. Verklaring naamgebruik:
5 jaar. Verklaring onder ede:
onbeperkt. Stukken NL BS: 1,5
jaar

Ja

Intern (salarisadministratie en FA)
Stembureauleden

1 jaar nadat betrokkenen niet
Nee
meer beschikbaar zijn

Technische en
organisatorische
maatregelen?
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B&W

B&W

Afgifte reisdocumenten
(inclusief RAAS) (ook voor
vreemdelingen en vluchtelingen)

Verwerking van
rijbewijsaanvragen, inhoudingen
en vermissingen

Aanvragers

NAW, geboortedatum en –plaats,
BSN
Biometrie: gelaatscan en
vingerafdruk
Pasfoto en lengte, handtekening
(niet in staat tot ondertekeningen)
Geslachtsaanduiding,
ja
geslachtsnaam echtg.
Nationaliteit, verblijfsstatus,
Documentnummer
Autoriteit afgifte, inhouding,
vermissing, van rechtswege
vervallen,
toestemmingsformulieren

Aanvrager

NAW, rijbewijsgegevens,
rijontzegging, medische
beperkingen, BSN, handtekening,
pasfoto, geb. datum en plaats,
Ja
nationaliteit, verblijfstatus,
rijbewijsnummer, autoriteit afgifte,
evt. oude rijbewijs
Alle persoonsgegevens die geen
deel uitmaken van een
persoonlijst, maar wel zijn
opgenomen in de BRP plus
dossieraantekeningen, status van
de persoon, rijkscode nationaliteit, Nee
gezinsverhouding, gezinssterkte,
burgerlijke staat, datum
adreshouding aaneengesloten,
stemdistrict, evt aangehaakte
PL'en
Naam, voornamen,
geboortedatum, emailadres,
Nee
onderwerp, (mobiele) telefoon,
datum afspraak

B&W

1. Informatie leveren aan
binnengemeentelijke afnemers
m.b.v. de aangehaakte gegevens
2. dossieraantekening
ondersteunend ten behoeve van
de bijhouding van de BRP

B&W

Maken van afspraken door klanten
Degene die een afspraak wil
van de gemeente Leerdam, Vianen
maken
en Zederik

B&W

NAW-gegevens, telefoonnummer,
e-mailadres
Datum, plaats en adres, categorie
en waarde gevonden voorwerp,
wie bewaart het voorwerp,
Afhandelen aangiften van
Aanmelders en betrokkenen
wel/niet verstrekken gegevens
Nee
gevonden en verloren voorwerpen verloren / gevonden voorwerp
vinder, gegevens bewaarder, soort
document, nummer document,
datum binnenkomst, gemeente
betrokkene, afhandeling,
behandelaar, bijzonderheden

Ingeschrevenen BRP

Voor personalisering naar Identiteit
& Diensten
Politie (opsporing strafbare feiten)
OM
Andere gemeenten ivm vermissing
Maximaal 16 jaar (zie art. 24,
RvIG (landelijk register ingenomen &
Nee
lid 5 VWbp)
vermissingen)
IND (inzake vreemdelingen- en
vluchtelingen paspoorten)
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Conform BIG

CBR (worden gegevens van
ontvangen), RDW

1 jaar na verlopen rijbewijs

Nee

Conform BIG

Intern gebruik voor bijhouden BRP

Gekoppeld aan
bewaartermijn BRP

Nee

Conform BIG

Intern behandelaar / receptie

5 jaar

Nee

Conform BIG

Rechtmatige eigenaar

5 jaar

Nee

Conform BIG
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B&W

Stemgerechtigden van de
Het drukken van stembiljetten tbv
gemeente Leerdam, Vianen en NAW, geboortedatum, geslacht
verkiezingen
Zederik

B&W

Actueel houden BRP

In onderzoek gestelden n.a.v.
risicoprofiel ICTU

BRP-gegevens

B&W

Inzicht krijgen in de
leeftijdsopbouw van een gebied

Inwoners

Geslacht, NAW, leeftijdscategorie,
nationaliteit, geboorteland,
Nee
geboorteplaats

Nee

Ja

Kiezersbestand wordt door
drukker vernietigd na
verkiezingsdag

Nee

Conform BIG

10 jaar

Nee

Conform BIG

Direct na onderzoek worden
de identificerende gegevens
verwijderd

Nee

Conform BIG

Steenhouwer (NAW-gegevens
rechthebbenden)
Uitvaartverzorgers

Bewaartermijn levende
betrokkenen vijf jaar na
Nee
vervallen/beeindigen recht op
grafrechten

Conform BIG

stemgerechtigden

ICTU

Aanvragers, intern

B&W

Rechthebbenden,
Registratie en administratie van de
belanghebbenden en
gemeentelijke begraafplaats
overledenen

Rechthebbenden/belanghebbende
n: NAW-gegevens, relatie tot
overledene, telefoonnr., email,
bsn, geboortedatum
Overledene: naam, voornamen,
Ja
geboorteplaats en -datum, datum
en plaats overlijden, datum
begraven/bijzetten/verstrooiing,
grafnummer, BSN

B&W

Sociaal team informeren en
voorkomen dat ouderen en
Ontruimden
kinderen op straat komen te staan

NAW, zaakgegevens

Nee

Sociaal team

1 jaar

Nee

Conform BIG

B&W

Eigen gebruik

NAW, telefoonnummer, email,
geboortedatum, geslacht,

Nee

n.v.t.

1 jaar

Nee

Conform BIG
Gesloten kasten

Beoordelen of gemeente opdracht
Inwoners van de gemeente
moet geven/ betalen.

NAW, telefoonnummer, email,
geboortedatum, geslacht,
gegevens familieleden, gegevens
Ja
over inkomen en vermogen , BSN,
vaste lasten en schulden.
Begrafenispolissen e.d.

Intern ( verhaalsprocedure) en
instanties

10 jaar

Nee

Conform BIG

B&W

Toetsen op toekennen urgentie
voor woning en afhandelen

Aanvragers urgentie en
inwonenden

NAW, telefoonnummer, email,
geboortedatum, geslacht,
burgerlijke staat, inschrijfnummer
woningstichting, zaakgegevens,
inkomen, BSN, ID-kopie,
woonverleden, financiële
Ja
gegevens,
echtscheidingsgegevens,
ouderschapsplan, koopakte,
hypotheekakte, medische
gegevens

B&W
Intern
Kleurrijk Wonen (beschikking)

1 jaar

Nee

Conform BIG
Gesloten kasten

B&W

Behandelen aanvragen voor
vergunningen in het kader van de
uitvoering van de
Marktverordening

Ondernemers

NAW, tel.nr., email, KVK-nr, BSN

Financiële administratie, team
belastingen, hoofd afdeling Regie

1 jaar

Nee

Conform BIG

B&W

Alle medewerkers VHL

Ja
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B&W

Verlenen ontheffingen om te
parkeren zonder parkeerschijf in
een blauwe zone (ipv max. 2 uur
onbeperkt parkeren)

Aanvragers

NAW, geb.datum, geslacht, tel.nr.,
Nee
bankrekeningnr., kenteken

Handhavers
FA (iDeal/kassa gemeente)

1 jaar

Nee

Conform BIG

Gemeentesecretaris/ Beveiliging gemeentelijke
Burgemeester
gebouwen

Naam medewerker
Medewerkers in dienst van
Bevoegdheid
gemeente en externen die door
Toegangscode
de gemeente zijn ingehuurd
Positie

Nee

Onderhoudsfirma inbraak
meldinstallatie
Intern

5 jaar

Nee

Conform BIG

Verzamelen objectief
bewijsmateriaal na ontstane
Gemeentesecretaris/
schade ten behoeve van
Burgemeester
afhandeling schadeclaims en
afhandeling calamiteiten

Veroorzaker(s) beschadiging
gemeentelijke eigendom en
overlast

Beeld van de betrokkene
Datum en tijdstip
Locatie

Nee

Politie (bij aangifte)
Intern
Bibliotheek

4 weken (Vrijstellingsbesluit
Wbp art. 38)

Nee

Conform BIG
Afgesloten ruimte

Melders

NAW, tel.nr., mailadres, aard van
de melding, afhandeling

Nee

Alle interne afdelingen indien van
toepassing, gecontracteerde partijen 5 jaar
voor de afhandeling

Nee

Conform BIG

Nee

Omgevingsdienst OZHZ
Degene die inzage krijgt
Adviesorganen (provincie,
Waterschap, buurgemeenten),
Veiligheidsregio (door OZHZ)
Belanghebbenden,
GVOP,
Welstand,- erfgoed,- en
monumentencommissie

Termijn hangt af van
onderwerp. Vergunningen
Nee
worden onbeperkt bewaard.
Financiele gegevens 7 jaar.

Conform BIG

NAW, geslacht, tel.nr., email,
Nee
geboortedatum- en plaats, bedrag

Intern
Notaris

Onbeperkt

Nee

Conform BIG

B&W

Afhandelen van meldingen
openbare ruimte en
voortgangsbewaking

B&W

Het soepel verlopen van proces en
Aanvrager en gemachtigden
het verlenen van vergunningen
van aanvragers,
bezwaarmakers,
Het heffen van leges en
NAW, tel.nr., email, zakelijke
persoon met klacht,
geschilafhandeling
gegevens, zaakgegevens
omwonenden,
belanghebbenden, adviserende
Opleggen hogere grenswaarden
partijen, bedrijven
geluid

B&W

Verkoop restgroen

B&W

aanvragers planschade en
Behandelen planschadeverzoeken
externe adviespartijen

NAW-gegevens, telefoonnummer,
banknummer, kopie
Nee
eigendomsbewijs, WOZ-gegevens
(soms)

Financiele Administratie en
adviserend bureau

7 jaar

Nee

Conform BIG

B&W

Het aangaan van
exploitatieovereenkomsten en
pachtovereenkomsten

Verzoeker/initiatiefnemer

NAW, zaakgegevens, KvK-gegevens Nee

Ontwikkelaars van ruimtelijke
plannen / -projecten

10 jaar

Nee

Conform BIG

B&W

Behandelen aanvragen
vergunningen kabels en leidingen

Contactpersonen van
aanvragende bedrijven en
gemachtigden

NAW, BSN-nr gevolmachtigde,
telefoonnr., zaakgegevens, KvK

Uitvoerend aannemers, LTC Andes

1 jaar

Nee

Conform BIG

Hulpverleningsdiensten
Intern
Omgevingsdienst
Belanghebbenden (via publicatie
gemeenteblad/website)

1 jaar

Nee

Conform BIG

B&W

Eigenaar perceel

Behandelen aanvragen ontheffing
Aanvragers contactpersoon
om te mogen stoken

Ja

NAW, telefoonnummer, mailadres,
locatie waar ontheffing voor geldt,
Nee
soort verbranding waar ontheffing
voor kan worden verleend
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B&W
Burgemeester

B&W
Burgemeester

Burgemeester

B&W

B&W
Burgemeester

Burgemeester

Organiseren veiligheid en toezicht
en andere aangelegenheden op
Aanvragers
evenementen en andere zaken op
Contactpersoon
grond van de APV

NAW, tel.nr., mailadres,
organisatie die wordt
Nee
vertegenwoordigd, vergunning- of
ontheffingsoort

Nee

Conform BIG

10 jaar

Nee

Conform BIG

1 jaar

Nee

Conform BIG

Politie
Kansspelautoriteit
Intern
Belanghebbenden (via publicatie
gemeenteblad/website)

1 jaar

Nee

Conform BIG

NAW, tel.nr., geboortedata, email
Oppervlakte en andere
inhoudelijke gegevens
Gegevens Kamer van Koophandel
Strafrechtelijke gegevens
Ja
Financiele gegevens
Arbeidscontracten, werktijden
Bibob-gegevens (bij
vermoedens/signalen)

Politie
Regionaal informatie en
expertisecentrum (alleen bij nader
onderzoek)
Bureau Bibob (alleen bij nader
onderzoek)
Intern
Kamer van Koophandel
Belanghebbenden (via publicatie
gemeenteblad/website)

10 jaar

Nee

Conform BIG

NAW, telef.nr., mailadres, soort en
aantal speelautomaten, NAW
Nee
eigenaar automaten

Politie
Intern
Belanghebbenden (via publicatie
gemeenteblad/website)

1 jaar

Nee

Conform BIG

Integriteitsbeoordeling bij
bepaalde aanbestedingen,
vastgoedtransacties, subsidies,
vergunningen en ontheffingen.
Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad

Aanvragers, Ondernemers,
beheerders en bedrijfsleiders
van de desbetreffende
inrichtingen, bestuurders
verenigingen

NAW, tel.nr., geboortedata, email
Oppervlakte en andere
inhoudelijke gegevens
Gegevens Kamer van Koophandel
Strafrechtelijke gegevens
Ja
Financiele gegevens
Arbeidscontracten, werktijden
Bibob-gegevens (bij
vermoedens/signalen)

Behandelen van aanvragen om
vergunningen en ontheffingen
i.h.k.v. de drank en horecawet

Aanvragers, Ondernemers,
beheerders en bedrijfsleiders
van de desbetreffende
inrichtingen, bestuurders
verenigingen

NAW, tel.nr., geboortedata, email
Oppervlakte en andere
inhoudelijke gegevens
Gegevens Kamer van Koophandel Nee
Strafrechtelijke gegevens
Verklaring sociale hygiene
Arbeidscontracten, werktijden

Behandelen aanvraag
loterijvergunning en melding klein Melder/aanvrager
kansspel
Contactpersonen

Integriteitsbeoordeling bij
bepaalde aanbestedingen,
vastgoedtransacties, subsidies,
vergunningen en ontheffingen.
Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad

Aanvragers, Ondernemers,
beheerders en bedrijfsleiders
van de desbetreffende
inrichtingen, bestuurders
verenigingen

Behandelen aanvragen vergunning Aanvrager, Ondernemers,
aanwezigheid automaat
Exploitant van automaten

Hulpverleningsdiensten/
veiligheidsregio
Intern
Belanghebbenden (via publicatie
1 jaar
gemeenteblad/website)
Overige betrokken organisaties
(waterschap, vervoersbedrijven etc)

NAW, tel.nr., mailadres, plaats,
tijdstip, doel, gegevens kvk

Nee

Politie
Regionaal informatie en
expertisecentrum (alleen bij nader
onderzoek)
Bureau Bibob (alleen bij nader
onderzoek)
Intern
Kamer van Koophandel
Belanghebbenden (via publicatie
gemeenteblad/website)
Politie
Brandweer
Dienst Justitiele informatie
Intern
Kamer van Koophandel
Belanghebbenden (via publicatie
gemeenteblad/website)
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B&W

Aanvrager
Het behandelen van aanvragen om
leegstandswetvergunning
leegstandswetvergunningen,
en/of gemachtigde van
heffen van leges en
aanvrager,
geschilafhandeling
huurder

Vergunningaanvragers
(exploitanten)
Leidinggevenden exploitanten

NAW en zaakgegevens,
telefoonnummer, oude adres,
datum ingang

NAW, tel.nr., geboortedata, email
Oppervlakte en andere
inhoudelijke gegevens exploitant
Gegevens Kamer van Koophandel
Strafrechtelijke gegevens
Arbeidscontracten, werktijden
Bibob-gegevens (bij
vermoedens/signalen)

Nee

Intern
Makelaar

5 jaar

Nee

Conform BIG

Nee

Politie
Regionaal informatie en
expertisecentrum (alleen bij nader
onderzoek)
Bureau Bibob (alleen bij nader
onderzoek)
Intern
Belanghebbenden (via publicatie
gemeenteblad/website > nooit
naam erbij)

1 jaar

Nee

Conform BIG

Nee

Intern

5 jaar

Nee

Conform BIG

10 jaar

Nee

Conform BIG

10 jaar, bij overdracht
onbeperkt

Nee

Conform BIG

Nee

Conform BIG

B&W

Screening antecedenten en
voorkomen overlast

Burgemeester

Vastleggen constateringen tijdens
Aanvragers
schouw

NAW, e-mailadres

B&W

Opsporen en handhaven en zo
mogelijk legaliseren bij handelen in
strijd met o.m. APV, DHW, etc.
(Wabo is gemandateerd aan
Omgevingsdienst ).

Eigenaren
Bewoners
Gebruikers
Contactpersonen van
organisaties

NAW, BSN-nr, telefoonnummer,
email, zakelijke gegevens,
achtergrondinformatie,
Aard van het delict / illegale
activiteit
Handelen in afwijking van wet of
vergunning

Ja

Betrokkene
Ketenpartners Politie; Justitie,
Veiligheidsregio/GGD, RUD,
Rechtbank/Raad van State
Deurwaarders
Verzoeker om handhaving
Intern
Strafbeschikking: CJIB
derde belanghebbenden

B&W

Registreren (legaliseren)/
handhaven ongeregistreerd
gebruik gemeentegrond

Gebruikers van de grond

NAW, tel.nr., e-mailadres, locatie

Nee

Intern
Bertrokkene

Houder kindercentrum
(kinderdagverblijf of
buitenschoolse opvang) of
gastouderbureau, gastouders

NAW van betrokkenen/aanvrager,
BSN, telefoon, rechtsvorm, KvK-nr,
email, website, aantal kindplaatsen
Kopie verklaring omtrent gedrag
en geldig identiteitsbewijs met bsn
Kwalificatiestukken, pedagogisch
beleidsplan, risico inventarisatie
Ja
gezondheid en veiligheid,
bemiddelingsmedew.
Advies GGD
Besluit en motivatie
Naam, telefoonnr en email
contactpersoon

B&W

1. Publicatie van
kinderopvangvoorzieningen die
voldoen aan de wettelijke
vereisten
2. Behandelen van aanvragen en
wijzigingen binnen het landelijk
register Kinderopvang (LRK)

Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (Landelijke register
Kinderopvang)
GGD - publieke gezondheid jeugd
10 jaar
Een ieder die het register
kinderopvang raadpleegt voor de
openbare gegevens
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Geneeskundig inspecteur voor de
Geestelijke Gezondheidszorg
Officier van Justitie
Hoofd rechtbank
5 jaar
Wettelijk vertegenwoordiger van de
in bewaring gestelde persoon
Khonraad (administratieve
afhandeling)

Nee

Conform BIG

Degene die de onvrijwillige
Iemand tegen zijn wil in oplaten
opname moet ondergaan
nemen in het kader van veiligheid.
Directe familie

NAW-gegevens, bevindingen
psychiater
NAW van directe familie

Burgemeester

Uithuisplaatsing bij huiselijk
geweld

Pleger van huiselijk geweld
Huisgenoten van pleger

NAW, BSN, email,
telefoonnummer, geboortedatum,
geslacht
Zaakinhoudelijke gegevens
Ja
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens over onrechtmatig of
hinderlijk gedrag

Veiligheidshuis
Politie
Intern
Professionals binnen de keten
(buitenkantinformatie, N.A.W.
gegevens en
contactpersoongegevens)

5 jaar

Nee

Conform BIG

B&W

Het verstrekken van geldleningen
tbv starters

Aanvragers
Financieel adviseur

NAW, koopovereenkomst

SVN (Stichting sociale
volkshuisvestiging Nederland)
Intern

10 jaar na verlopen lening

Nee

Conform BIG

Burgemeesteer

Bijhouden vrijwilligers
buurttoezicht

Vrijwilligers

NAW, mail, telefoonnummer, VOG Nee

N.v.t.

5 jaar

Nee

Conform BIG

Justitiabele met achtergrond
op basis waarvan het
vermoeden van het onstaan
van overlast ihkv handhaving
openbare orde bestaat

BSN, NAW, telefoonnr., mailadres,
geboortedatum, inhoudelijke
gegevens in advies KLPD en
rapport justID,
beoordelingsgegevens terzake
Ja
ontstaan maatschappelijke onrust
voor openbare orde en veiligheid,
datum ontslag uit detentie,
strafrechtelijke gegevens

Burgemeester
Veiligheidshuis

5 jaar

Nee

Conform BIG

Leeftijd(scategorie), geslacht, soort
Nee
voorziening, geanonimiseerd

Intern, gecontracteerde leveranciers 5 jaar of 7 jaar in het geval
Nee
onderzoek
van financiele consequenties

Conform BIG

Naam medewerker, interne
contactgegevens

Opleidingsinstituut Van
Doorenmalen
Intern

Burgemeester

Burgemeester

Beoordelen of maatschappelijke
onrust gaat onstaan i.h.k.v.
handhaving openbare orde en
veiligheid en het nemen van
preventieve maatregelen

B&W

Inzicht in samenstelling van
Inwoners, cliënten,
doelgroepen t.b.v.
personeelsleden instellingen
beleidsontwikkeling/evaluatie etc.

B&W

Registratie van BHV-ers t.b.v.
calamiteiten. Bijhouden wanneer
iemand op cursus/training moet

Medewerkers in dienst van
BVO Vijferheerenlanden die
BHV'er zijn en werkzaam zijn
op locatie Leerdam

B&W

Behandelen van verzoeken om
subsidie zoals te vinden in de
Algemene Subsidie Verordening

Aanvragers van subsidie
namens de rechtspersoon
zonder winstoogmerk
(bestuurslid), soms natuurlijke
personen

NAW, email, rechtspersoon,
banknr., KvKnr.
Contactpersoon: NAW, tel.nr,
email,

Ja

Nee

Nee

Nee

Intern

5 jaar

Nee

Conform BIG

7 jaar

Nee

Conform BIG
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Burgemeester

Felicitaties van burgemeester via
brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea
criteria voldoen

NAW, geboortedatum, burgerlijke
staat, huwelijk, deelname aan
Nee
bijeenkomst

CdK en kabinet van de Koning

5 jaar

Nee

Conform BIG

B&W

Het informeren van burgers en
organisatie

Burger,
Organisatie

NAW gegevens, email

Nee

Betrokkene

1 jaar

Nee

Conform BIG

Burgemeester

Organiseren evenementen,
bijeenkomsten en bezoek in
opdracht van bestuur

Genodigde

NAW, email, telefoonnummer,
foto, film

Nee

Intern
Bezoeker website/social media

5 jaar, plechtigheid of bezoek
hoogwaardigheidsbekleder
Nee
onbeperkt

Burgemeester

Belonen van een
vrijwilliger/werknemer met zijn
inzet voor de
maatschappij/organisatie/bedrijf
d.m.v. het uitreiken van een KO

Decorandus
Voorsteller
Ondersteunende relaties
vrijwilliger/werkgever

NAW-gegevens, bsn (decorandus),
A-nr., geboortedatum, burgerlijke
staat, beoordelingsgegevens,
CABR, verklaring geen bezwaar BIGgeregistreerden
Uittreksels uit Straf- en
Ja
Politieregister en Inspectie
gezondsheidszorg, foto

Kanselarij der Nederlandse Orden,
Provincie, Ministerie (afhankelijk
van activiteiten)

Conform BIG

25 jaar

Nee

Conform BIG
Kluis

College van B&W
Gemeenteraad
Pers

Onbeperkt

Nee

Conform BIG

Partners convenant RIEC ( Politie,
Belastingdienst, Douane, IND,
gemeenten, provincies)
Intern

5 jaar

Nee

Conform BIG

NAW aanvragers,
contactgegevens, eigenaars en/of
Nee
gebruikers en gegevens uit
Zaaksysteem

Intern
PostNL
Ketenpartners

Onbeperkt

Nee

Conform BIG

NAW, geboortedatum, BSN,
telefoonnr, geslacht,
geheimhouding, in onderzoek,
emailadres, evt. zaakgegevens

Ja

Intern

Nee

Direct betrokkenen bij
rampenbestrijding

Voorsteller en ondersteunende
relaties: NAW-gegevens,
telefoonnr., email, relatie t.o.v. de
kandidaat
Burgemeester

Waarderen namens het college
van een persoon met
maatschappelijke verdiensten

Kandidaat en voorsteller

Burgemeester

Bestuurlijke
en Geïntegreerde Aanpak
Georganiseerde Criminaliteit,
Bestrijding
Handhavingsknelpunten
en Bevordering
Integriteitsbeoordelingen

NAW, BSN, telefoonnummer,
email, geboortedatum en -plaats,
Eigenaren
vergunningsgegevens,
Bewoners
Aard van het delict / illegale
Gebruikers
activiteit
Contactpersonen van bedrijven
Handelen in afwijking van wet of
vergunning

B&W

Het toekenen/intrekken van
(huis)nummers

Aanvragers WABO-vergunning
bouwen, gemachtigde van
aanvrager, eigenaar/gebruiker
panden

B&W

Personen die zaken doen met
Digitale dienstverlening en interne
gemeente of dienst/product
administratie, adresseren van post
aanvragen

B&W

Alarmering bij rampen en
calamiteiten

NAW, geboortedatum, reden,
Nee
advies college, resultaat procedure

Bestuurders, ambtenaren met
Telefoonnummer, email, foto, rol
rol binnen de crisisbeheersing

Ja

Pers (naam, geboortedatum reden
KO)

In proces: zolang als
noodzakelijk is in het kader
Nee
van de taakuitvoering/archief
(archiefwet)

5 jaar

Nee

Conform BIG

Conform BIG
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B&W

Verzenden van persberichten naar
lokale, regionale en landelijke
Journalisten en redacties
media

B&W

Smoelenboek, intern contact

Medewerkers in dienst van VHL
en externen die zijn ingehuurd.
Inclusief wethouders en
burgemeester

Naam, emailadres, telefoonnr,
functie, sociale media.
Eventueel naam/foto van
onderwerp persbericht

Nee

Foto, naam, afdeling, team,
functie, geslacht, locatie,
kamernummer, e-mailadres,
telefoonnrs, geboortedatum

Nee

Nee

Conform BIG

Medewerkers in dienst van VHL en
externen die zijn ingehuurd

Gegevens worden verwijderd
Nee
bij uitdiensttreding

Conform BIG

Een ieder die de website van de
gemeente raadpleegt

Verwijderd van openbare
website na uitdiensttreding,
onbeperkt in archief

Nee

Conform BIG

Intern

10 jaar

Nee

Intern

5 jaar

Nee

Conform BIG

Afhankelijk van het
onderwerp te bepalen welke
vernietigingstermijn geldt of
Nee
dat een bewaarplicht geldt/
Na afhandeling in het archief
geplaatst

Conform BIG

Betrokkenen

5 jaar

Bestuurders: Naam, adres, emailadres, foto, functie,
portefeuille, telefoonnummer,
politieke partij, nevenfuncties

B&W

Publiceren van informatie over de Bestuurders, raadsleden,
gemeente gericht op de vraag van ambtenaren met
de burger
contactfunctie

Raads- en commissieleden: Naam,
adres, telefoonnummer, e-mail,
Nee
foto, rol, politieke groepering
Ambtenaren met contactfunctie:
Naam, werkcontactgegevens
(mailadres, telefoonnr., sociale
media)

B&W

B&W

B&W

Medewerkers in dienst van
Naam medewerker
Toegang tot het gebouw (pasjes en gemeente Leerdam en
Bevoegdheid
sleutels)
externen die door de gemeente Afdeling
Leerdam zijn ingehuurd
Burgemeester,
gemeentesecretaris, evt. locoburgemeester en locoPre-fill van gegevens voor brieven
gemeentesecretaris,
Naam, voorletters, titulatuur
en (interne) documenten
afdelingshoofd, wethouder en
eventueel overige
gemandateerden
NAW, geslacht,
registratienummer,
Onderwerp
Registratie van de ontvangst,
Datum ontvangst/verzending en
behandeling en afdoening van
stand van zaken behandeling
Inwoners
documenten, zowel digitaal als
Persoonsgegevens in gescande
Behandelaar/proceseigenaar
fysiek
document
Naam
behandelaar/proceseigenaar

Nee

Nee

Intern
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B&W

B&W

Mede-overheidsorganen (i.v.m.
onderzoek of projecten)
Medewerkers die archiefbescheiden
opvragen
WOB-verzoeken
Regionaal Archief

Naar gelang van bewaar/vernietigingstermijn worden
persoonsgegevens
Nee
bewaard/vernietigd conform
van toepassing zijnde
Selectielijsten

Conform BIG
Archiefruimte

Belastingplichtigen

NAW, geboortedatum, IBAN, BSN,
Grondslag heffing / invordering,
Gegevens over het object van
belasting (waarde OZ), precario,
reclame, afval, riool, marktgeld,
Ja
hondenbelasting, toeristen,
lijkbezorgingrecht en parkeren en
leges en overige relevante
gegevens m.b.t. belastingplicht,
huur pachtovereenkomst

RBD
Waterschap BSR
Burger via WOZ-portaal eigen
gegevens
Burger via WOZ-loket openbare
WOZ waarde
Legitiem
CBS
Belastingdienst
Deurwaarder

7 jaar

Nee

Conform BIG
Gesloten kasten

Aanvragers

NAW, BSN, geboortedatum,
aanslagnummers,
bankrekeningnummer

ja

Financiele administratie

7 jaar

Nee

Conform BIG
Gesloten kasten

Bezwaarden

NAW, telefoonnummer,
emailadres, registratienummer,
BSN,
Inhoud bezwaar

ja

Rechtbank
Gerechtshof
Hoge Raad
Vertegenwoordigers van
bezwaarden

7 jaar

Nee

Conform BIG
Gesloten kasten

Ja

Vertegenwoordiger
belastingplichtige
RBD
Waterschap Rivierenland
CBS
Taxatiebureau Tog
Onafhankelijk taxateur bij bezwaar
Burgers taxatieverslagen

7 jaar

Nee

Conform BIG
Gesloten kasten

Nee

Conform BIG
Gesloten kasten

Alle personen wiens gegevens
Archiveren en ter beschikking
voorkomen in de
De gegevens die deel uitmaken
stellen van documenten op grond
archiefbescheiden van de BVO van de archiefbescheiden
van de Archiefwet
Vijfheerenladen

Heffen van decentrale belastingen

B&W

Informatie verstrekken ivm
verzoeken en afhandeling om
kwijtschelding gemeentelijke
belastingen

B&W

Registratie en termijnbewaking
bezwaarschriften

Ja

B&W

Waardering Onroerende Zaken

Eigenaren /gebruikers
onroerende zaken

NAW
A-nr, BSN
Objectgegevens, marktgegevens,
inhoud, oppervlakte, type
onroerend zaak (woning, niet
woning)
Datum belanghebbend
Kadastrale gegevens
KvK

B&W

Verlenen van
parkeervergunningen

Aanvragers

NAW, bankrekeningnr., kenteken

Nee

Intern, bodes

1 jaar, financiele gegevens 7
jaar

B&W

Betalen en invorderen en bewaken
van de inning
Debiteur / crediteur
Debiteuren, crediteuren,
bankbetalingen

NAW, BSN (alleen
belastingdebiteur), Banknr.,
debiteuren- /crediteurennr.
Factuur, KvKnr., aanmaning
Contactgegevens

Ja

Invorderingsbedrijf
Accountant

7 jaar, als het gaat om
facturen mbt onroerend goed Nee
10 jaar

Conform BIG
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B&W

Personen wiens gegevens
voorkomen in de te
Uitvoering van interne controles
controleren processen,
conform een controle- en
waaronder sociale zaken, wmo,
auditplan op de door gemeente
salarissen, vergunningen
uit te voeren bedrijfsprocessen en (wabo), inkoop &
verantwoording voor accountants aanbesteding, subsidies,
grondexploitatie en
belastingen, ict

B&W

Het uitzetten van financiëring

B&W

Het aantrekken van financiering op Contactpersonen van
de lange termijn
instellingen die lening hebben

Organisatie waar geld naar
overgemaakt wordt

NAW, Identificerende gegevens en
de gegevens die in de processen
van de verschillende afdelingen
Ja
voorkomen, evt. bijzondere
persoonsgegevens

Accountant

5 jaar

Nee

Conform BIG

NAW, rekeningnummer,
telefoonnummer contactpersoon, Nee
saldo

Accountant
Intern
Jaarrekening: openbaar

7 jaar

Nee

Conform BIG
Kluis

Naam, telefoonnummer, email,
betreffende bank

Accountant
Intern
Jaarrekening: openbaar

10 jaar

Nee

Conform BIG
Kluis

5 jaar, tenzij gerechtelijke
procedure volgt, financiele
gegevens 7 jaar

Nee

Conform BIG

Nee

Het vormen van advies voor het
bestuursorgaan om tot een
heroverweging te komen van het
besluit

Bezwaarde(n),
Belanghebbende(n),
Adviesbureaus,
Gemachtigde

NAW, telefoon, email, eventueel
gegevens gemachtigde, medisch
advies, gegevens over arbeid,
gegevens over inkomen,
geslachtsaanduiding,
zaakdossiernummer, e-mailadres,
Nee
titelatuur, persoonsgegevens die in
het dossier van het bestreden
besluit vermeld staan en alle
overige gegevens die een
bezwaarde in zijn bezwaarschrift
vermeld.

B&W

Het behandelen van de claim of
het verhalen van schade

Persoon of organisatie die
schade claimt
Persoon of organisatie bij wie
schade wordt geclaimd
Getuige(n)
Derden

NAW, telefoon, email, IBAN,
rijbewijs, geboortedatum,
geslacht, verzekeringsgegevens,
medische gegevens, zakelijke
gegevens

Nee

Intern
Verzekeraar

7 jaar

Nee

Conform BIG

B&W
Burgemeester
Gemeenteraad

Het hebben van juiste gegevens
van leden van de commissie van
bezwaarschriften

Leden van de commissie van
bezwaarschriften
Secretaris

NAW, telefoon, email

Nee

Intern

Bewaren tot beëindiging
aanstelling

Nee

Conform BIG

Intern

1 jaar bij niet aanstellen,
onbeperkt bij aanstellen

Nee

Conform BIG

Intern, Nationale Ombudsman

5 jaar, tenzij gerechtelijke
procedure volgt

Nee

Conform BIG

B&W
Burgemeester
Gemeenteraad

B&W
Burgemeester
Gemeenteraad

Het aanstellen van de meeste
passende persoon voor de
commissie van bezwaarschriften

Sollicitanten

NAW, telefoon, email,
geboortedatum, geslacht, pasfoto,
arbeidsverleden, gegevens over
Nee
opleidingen, nevenfuncties,
hobby's en overige gegevens uit
CV

B&W
Burgemeester
Gemeenteraad

Het afhandelen van externe
klachten

Klagers, derden

NAW, telefoon, email, gegevens uit
Nee
klacht

Intern
Commissie voor bezwaarschriften
Derde belanghebbende
Gemachtigde
Vergunninghouder
Omgevingsdienst
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Naam, afdeling, team, functie
Aard van de melding, bijv vorm
(verbaal of lichamelijk) en ernst
van de agressie, locatie en
situatiegegevens
Naam afhandelaar
Naam getuige
Maatregel en actie

Registratie en behandeling van
agressie

Persoon die agressief is
Medewerker die agressie
ondervindt

B&W

Uitvoering geven aan
salarisadministratie en overige
personele aangelegenheden

NAW, geboortedatum- en plaats
BSN, telefoonnr., email, titels,
VOG, burgerlijke
staat,(voormalige)
Personen in dienst van de
functiegegevens, locatie werk,
gemeente Zederik, Vianen,
Verlof (ook zwangerschaps- en
Leerdam en BVO
bevallingsverlof/UWV)
Vijfheerenlanden (inclusief
Ziekteverzuim
Ja
B&W, raadsleden en oudJubilea
bestuurders- en medewerkers),
arbeidsverleden, naam partner,
griffie, inhuur medewerkers,
naam kinderen, functieniveau,
stagiair
diensbetrekking of aanstelling
(volledig), Identificatiecode:
nummer en expiratiedatum
paspoort, ID of verblijfsvergunning

B&W

Berekenen, vastleggen en betalen
van salarissen, vergoedingen, etc.
en andere daaraan gelieerde
betalingen
Registratie gepensioneerde oudmedewerkers, uitkering bij ontslag

Personen in dienst van de
gemeente Zederik, Vianen,
Leerdam en BVO
Vijfheerenlanden (inclusief
B&W, raadsleden en oudbestuurders- en medewerkers),
griffie, inhuur medewerkers,
stagiair

B&W

B&W

Beoordelen of iemand geschikt is
voor vacature

Sollicitant

B&W

Het uitvoeren van het verzuim- en
herstel proces door middel van
Personen in dienst, stagiaires,
registratie en verslaglegging
inhuur, vrijwilligers
Leveren van
Managementinformatie

Nee

Betalingsgegevens (betaalwijze,
rekeningnummer, afdrachten
sociale voorz.), werkgeversbijdrage Ja
IZA, Id-bewijs, BSN, bruto-netto
traject, overige gegevens uit
personeelsadministratie
NAW, telefoonnummer, email,
geboortedatum, geslacht,
burgerlijke staat, gegevens over
opleidingen en arbeidsverleden,
competenties, pasfoto, overige
gegevens uit cv

Nee

NAW, geboortedatum, BSN, reden
ziekteverzuim, verslaglegging over Ja
herstel en terugkeermogelijkheden

B&W
Directie
Leidinggevende
Afhandelaar
Politie

5 jaar

Nee

Conform BIG

Ieder voor de in relatie tot het doel
geautoriseerde gegevens:
Leidinggevenden/intern, ABP, UWV,
10 jaar na uitdiensttreding
Belastingdienst, Arbodienst,
Ministerie van Justitie en Veiligheid,
RAET

Nee

Conform BIG
Gesloten kasten

UWV, ABP, Belastingdienst, Intern,
RAET, accountant

7 jaar

Nee

Conform BIG
Gesloten kasten

Intern

1 jaar bij niet aanstellen,
onbeperkt bij aanstellen

Nee

Conform BIG

Intern, Leidinggevende
Afdelingshoofd en directie
HRM adviseurs
Bedrijfsarts
UWV

Maximaal 2 jaar, conform art.
7, lid 5 Vrijstellingsbesluit.
Nee
Met financiele consequenties
7 jaar

Conform BIG
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Naam
Normuren per week
(spaar)verlofuren
Personen in dienst van of
Naam afdeling werkzaam en
werkzaam ten behoeve van de
Nee
kostenplaats
gemeenten of bvo
Code werkzaamheden (waaronder
verzuim)
Naam accordeur
Personen in dienst van of
werkzaam ten behoeve van de
gemeente Leerdam
Functie, naam, afdeling
Nee
Collegeleden
Externen

B&W

Toekennen verlofrechten,
afboeken, bijboeken verlofo

B&W

Toegangsrechten voor
medewerkers toekennen

B&W

Communicatie mogelijk maken
door middel van vaste en mobiele
telefonie en iPads
Medewerkers gemeente ,
Registratie van simkaarthouders
gemeentesecretaris, B&W,
Verbruik op simkaart vast te
eventueel externen
leggen
Facturering

Intern

5 jaar, met financiele
consequenties 7 jaar

Nee

Conform BIG

Bij uitdiensttreding
medewerkers worden de
gegevens verwijderd

Nee

Conform BIG

Nee

Intern

Maximaal 5 jaar na
uitdiensttreding, 7 jaar voor
financiele gegevens

Nee

Conform BIG

B&W

Registratie van
(systeem)storingen, problemen
hard-/software, aanvragen
autorisaties door Servicedesk,
uitleenbeheer, hardwarebeheer

Personen in dienst van of
werkzaam ten behoeve van de Naamgegevens, functie, werkplek,
Nee
gemeente
telefoonnr. Vast en mobiel,
Collegeleden
emailadres, afdeling en team
Externen

Intern

Bij uitdiensttreding
medewerkers worden de
gegevens verwijderd

Nee

Conform BIG

B&W

Op geografische wijze ontsluiten
van informatie die gebruikers
nodig hebben in het kader van de
uitvoering van Publiekrechtelijke
taken

Eigenaren percelen

Onbeperkt

Nee

Conform BIG

B&W

Distributiekanaal en magazijn van Inwoners, oud-inwoners van
diverse basisgegevens voor
heel Nederland, buitenlanders Persoonsgegevens (breed)
verschillende verwerkingen
die in NL hebben gewoond

Onbeperkt

Nee

Conform BIG

B&W

Personen in dienst van of
werkzaam ten behoeve van de
Communicatie door medewerkers
Contactpersoongegevens die de
gemeente Leerdam
met contactpersonen
medewerker onderhoudt
Collegeleden
Externen

Conform distributiepatroon
medewerkers

30 dagen na verwijderen uit
prullenbak

Nee

Conform BIG

Gemeenteraad

Raadsleden
Openbaarheid zittende raadsleden Raadsvolgers (niet actief
openbaar)

Gemeenteraad

Bedrijfsvoering griffie

Raadsleden

Naam medewerker,
telefoornnumer, emailadres
verbruiksgegevens

Intern, Afdelingshoofden
Teamleiders
Accordeurs
Directie

Kadastrale gegevens (alleen deze
openbare gegevens, geen
koppeling met de BRP)

Nee

Ja

Intern
Belastingdienst

Binnengemeentelijke afnemers
ingevolge reglement BRP
Autorisatiebesluit MinBzk

Naam, e-mail, telefoonnummer,
pasfoto

Nee

Intern
Bezoeker website

Onbeperkt

Nee

Conform BIG

NAW, tel.nr., email, politieke
kleur, datum ingang raadslid,
Fractievoorzitter j/n

Nee

Intern

Onbeperkt

Nee

Conform BIG
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Gemeenteraad

Openbaarheid, registratie van
vergadering

Raadsleden
Collegeleden
Insprekers

Naam

Nee

Website Leerdam (doorklikken naar
Onbeperkt
Raad)

Nee

Conform BIG

Gemeenteraad

Openbaarheid, registratie van
vergadering

Raadsleden
Collegeleden
Griffie
Voorzitter
Inspreker

Naam, functie

Nee

Intern
Aanwezige leden
Bezoeker website

Onbeperkt

Nee

Conform BIG

Ex-gedetineerden (jeugd t/m
23 jaar)

NAW-gegevens, BSN-nr,
telefoonnummer
Schulden en huisvesting,
Ja
inkomensgegevens
Overige gegevens relevant voor de
nazorg, reclassering

Intern
Politie (inspecteur)
Veiligheidshuis
Dienst gezondheid en jeugd
Openbaar Ministerie
Avres (complexere zaken)

10 jaar nadat betrokkene is
overleden, vertrokken of er
geen relevante meldingen
meer zijn geweest

Nee

Conform BIG

NAW, BSN, telefoonnummer,
banknr. , e-mail,
toelaatbaarheidsverklaring van het
samenwerkingsverband,
Medische-sociale gegevens van
Ja
het kind, afstand school-huis
Medische gegevens van ouders,
Inkomensgegevens,
verblijfsgegevens, schoolgegevens
(aanvrager + kind)

Intern
Vervoerder (alleen NAW,
geboortedatum, NAW ouders,
5 jaar
telefoonnummers, schoolgegevens,
clientnummer, medische gegevens)
Keuringsarts

Nee

Conform BIG

Huisvesten van statushouders,
toeleiden naar werk en integreren Statushouders
in de maatschappij

NAW, V-nummer, BSN, geslacht,
SOE, IBIS, land, geboortedatum,
nationaliteit, gezinssituatie (PLE
nummer), burgerlijke staat,
verblijfsstatus, woningaanbod,
opleidingsniveau, aanvraag
gezinshereniging, locatie AZC,
godsdienst

Ja

Woningscorporatie
Vluchtelingenwerk
Avres
SamenDoen
Intern (sociaal team)
Gemeenten

Nee

Afhandelen van verzoeken tot
gehandicaptenparkeerkaart- en
plaats

NAW, BSN, geboortedatum en plaats, geslacht, klantnr, tel.nr.,
email, kenteken auto, eventueel
keuringsgegevens, pasfoto,
rekeningnummer IBAN, medisch
advies (alleen bij kaart)

Ja

Intern
Keuringsarts
RDW (enkel kaartgegevens)
Bezoeker website GVOP
Stichting SAP (Leerdam, Zederik)
Treve (Vianen)

Burgemeester

B&W

B&W

B&W

Ondersteunen van exgedetineerden bij terugkeer naar
arbeid en maatschappij

Collectieve of individuele
voorziening voor het vervoer van
leerlingen

Ouders, Voogden, verzorgers
van leerlingen
(maatschappelijk werker/ster
in opdracht van ouders)
Leerling

Aanvragers

Conform BIG
5 jaar

Conform BIG
1 jaar na vervallen kaart of
plaats

Nee

Gehandicaptenparkeerkaart in
kluis
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B&W

Hulpvrager: BSN, NAW-gegevens,
telefoonnummer, emailadres, geb.
datum
Indicaties van de hulpvragen
Aanwezigheid / ondersteuning
door mantelzorgers
en derden in sociaal netwerk
Mate zelfredzaamheid
Aanpak van begeleiding en
ondersteuning bij de
Het integraal, effectief en efficiënt Hulpvragers met complexe
invulling van de benodigde hulp
bieden van algemene, individuele problematiek
Voortgangsmonitoring
en maatwerkvoorzieningen voor
Regisseur/casemanager/Cliënt Escalatiegegevens
Ja
hulpvragers met complexe
ondersteuner en collega
Gegevens betreffende de
problemen
instellingen
gezondheid
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende
onrechtmatig of hinderlijk gedrag
i.v.m. een opgelegd verbod n.a.v.
dat gedrag
Regisseur/casemanager/cliënt
ondersteuner: Naam, bezoekadres,
telefoonnummer, emailadres
Professionaliteit
NAW-gegevens, postcode,

B&W

telefoonnummer,
1. Personen die zich melden
banknummer, emailadres
met een hulpvraag
BSN, Geslachtsaanduiding,
2. Contactpersonen namens
Bepalen en zonodig verstrekken
geboortedatum,
persoon die zich heeft gemeld
van een passende bijdrage, vaak in
nationaliteit, gegevens over
voor hulp
de vorm van een
voorliggende voorzieningen,
3. Mantelzorgers en andere
Ja
maatwerkvoorziening, aan
Gezinssamenstelling, naam partner
personen in het sociale
zelfredzaamheid en participatie
(relatie tot de melder)
netwerk van de melder
conform Wmo2015
Woonsituatie
4. Zorgaanbieders en
Aard van de vraag
leveranciers
Aanleiding
5. Behandelaars
Gegevens betreffende de
gezondheid

Geestelijke Gezondheidszorg
Bouman GGZ verslavingszorg
Leger des Heils
Politie
Intern
Avres
Huisarts
Rivas
MEE
Stichting jeugdteams
Vivenz
SamenDoen
Scholen
Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD)
Zorgfabriek
Jeugd Gezondheidszorg
en overige partners

Voorzieningen mbt Wmo en Nee,
Conform BIG
Jeugdhulp 15 jaar, schuldhulp hoogstuitzonderlijk
Versleuteld email
5 jaar na afronding traject
ja

Intern
Onafhankelijk medisch adviseur
Centraal administratiekantoor
Gecontracteerde zorgaanbieders en
andere leveranciers
Woningcorporaties
Sociale verzekeringsbank
15 jaar na afsluiting dossier
Toezichthoudend ambtenaar
Sociaal wijkteam in het geval de
hulpvraag breder is dan het
werkterrein van de WMO 2015
Vecozo (gegevensverkeer)
SamenDoen
Derden

Nee

Conform BIG

Register van verwerkingen - gemeente Leerdam - oktober 2018

Wethouder Jeugd
B&W

NAW, BSN, geslacht,
geboortedatum, e-mailadres,
tel.nr., gezagsrelaties,
gezinssamenstelling, gegevens
1. Jeugdige onder de 18 jaar
betreffende de burgelijke
met een verzoek om hulp op
staat/partnerschap, sociaalgrond van de Jeugdwet
Hulp bieden aan
economische omstandigheden,
2. Ouders van de jeugdige met
kinderen/jongeren en hun ouders
hulpvraag en beschrijving van de
een hulpvraag
bij opgroei en opvoedproblemen
situatie, signalen van derden die
3. Personen in het informele
Ja
bij vrijwillige hulpvraag en indien
betrekking hebben op de situatie
sociale netwerk van de
noodzakelijk toeleiden naar
van de jeugdige en het gezin, rol in
jeugdige en diens ouders
gedwongen interventies
het systeem van het gezin,
4. Personen in het
rol/functie casemanager, inhoud
professionele netwerk van de
hulpaanbod, naam/tel.nr./e-mail
jeugdige en diens ouders
casebehandelaar en/of
hulpverlener, gegevens
betreffende de gezondheid,
strafrechtelijke gegevens

Gecontracteerde professionals in de
jeugdhulp / gecertificeerde
personen en instellingen jeugdhulp
Raad voor de kinderbescherming
Andere zorginstellingen die een rol
spelen bij het oplossen van het
gezinsprobleem
Sociaal team in het geval de
hulpvraag breder is dan het
werkterrein van de Jeugdwet
15 jaar na afsluiting dossier
Veilig thuis/ Samen Veilig MiddenNederland (SAVE team)
Onderwijsinstellingen en voor- en
vroegschoolse instellingen
Huisarts, jeugdartsen en medisch
specialisten
CAK en SVB
Veiligheidshuis en Justitiële partners
Leerplichtambtenaar
Rechtbank

Nee,
Conform BIG
hoogstuitzonderlijk
Versleuteld email
ja

