Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

Interne controlebestanden

Uitvoering van interne controles conform het
Onderzoeksplan Intern Controle op de door
Oosterhout uitgevoerde bedrijfsprocessen en
verantwoording voor accountants

Personen wiens gegevens voorkomen in
de processen van wmo, salarissen,
vergunningen (wabo), inkoop &
aanbesteding, subsidies, grondexploitatie
en belastingen

Business Intelligence

Management en medewerkers voorzien van
beleid en beheerinformatie

Verzendlijst persberichten

Verzenden van persberichten naar lokale,
regionale en landelijke media

Website gemeente Oosterhout

Publiceren van informatie

Ontvangers

Rechtmatige grondslag

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Verwerker

Herkomst gegevens

Identificerende gegevens en de gegevens die
N.v.t. (richtlijn VNG en policy
in de processen van de verschillende teams
portefeuillehouder)
voorkomen

Gemeentewet 212 en 213a
AO/IC

art 36 VWbp

Zolang als doel noodzakelijk
maakt.

Word
Excel
Corsa
Kick online

Geautomatiseerd

Uit de dossiers die in de controle zijn
betrokken

Personen in de applicaties die door
Cognos bevraagd kunnen worden

Gegevens die in de applicaties voorkomen die
Managers en medewerkers
door Cognos bevraagd worden

Bedrijfsvoering

Melding

Gegevens worden geleverd aan
informatieaanvragers.

COGNOS

Geautomatiseerd

Diverse registraties. Is niet bekend, geen lijst
van applicaties

Journalisten van de media

Naam, emailadres

Geen verstrekking

WOB
8a Wbp

art 36 VWbp

Na doorgifte wijziging door een
persoon op de lijst verwijdering
contact uit de lijst

Excel

Geautomatiseerd

Betrokkene

Bestuurders (b&w of burgemeester)

Naam, foto, functie, portefeuille,
nevenfuncties, e-mail, tel.nr.

Een ieder die de website van de
gemeente raadpleegt.

WOB

Melding

Zolang in het kader van de
openbaarmaking via de website
noodzakelijk is

Typo3

Geautomatiseerd

Alternet BV

Betrokkenen

Raadsleden

Naam, foto, functie, e-mail, tel.nr., rol,
politieke groepering, woonadres,
nevenactiviteiten en portefeuille

Medewerkers gemeente Oosterhout

Functie, naam en nevenfuncties

Medewerkers in dienst van
gemeente Oosterhout en externen
die door de gemeente Oosterhout
zijn ingehuurd

Intern beheer

art 38a VWbp

Gegevens worden verwijderd bij
uitdiensttreding

Typo3

Geautomatiseerd

Alternet BV

Medewerkers

Intranet Oosterhout

Een digitaal sociaal netwerk waar je makkelijk in Medewerkers in dienst van gemeente
contact komt met je collega’s, om informatie te Oosterhout en externen die door de
geven en kennis te delen
gemeente Oosterhout zijn ingehuurd

Naam, foto, email, telefoonnummer, mobiel
telefoonnummer, verjaardag, functie,
kamernummer, werktijden

WOB-verzoeken

Behandelen van verzoeken om informatie uit de
Verzoekers
gemeentelijke administraties

NAW, telefoonnr., emailadres, inhoud verzoek Behandelende vakafdelingen

WOB

art 40 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art, 40
lid 5, VWbp

Word
Excel
Corsa

Geautomatiseerd

Aanvrager

Nadeelcompensatie

Behandelen aanvragen om nadeelcompensatie

Verzoekers om nadeelcompensatie en of
diens gemachtigden

NAW, telefoonnr., banknummer, KvK,
omschrijving van het nadeel, aard, duur en
omvang, object van de schade, financiële
bedrijfsgegevens tot 3 jaar terug

Schadebeoordelingscommissie
Financiën

Nadeelcompensatie gebaseerd
op AWB en jurisprudentie

art 40 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art, 40
lid 5, VWbp

Word
Corsa

Geautomatiseerd

Aanvrager

Planschade

Behandelen planschadeverzoeken

Aanvragers planschade

NAW-gegevens, telefoonnummer,
banknummer (indien een vergoeding wordt
toegekend), kopie eigendomsbewijs, inhoud
schade

Schadebeoordelingscommissie
Financiën
Adviseur
Derde belanghebbende

art 40 VWbp

Art. 40 VWbp

Word
Corsa

Geautomatiseerd

Aanvragers

Aansprakelijkstellingen

Behandelen van aansprakelijkstellingen

Gedupeerden

NAW, email, telefoon, bankrekening,
omschrijving schade en eventueel
bewijsmateriaal

Financiële administratie
Centraal Beheer Buitendienst voor
controle

BW, boek 6
Wegenverkeerswetgeving

art 39 Vwbp

Maximaal 2 jaar, conform art. 39
Vrijstellingsbesluit.

Corsa

Geautomatiseerd

Betrokkenen

Aansprakelijkstellingen

Verhalen van schade die aangebracht is in
openbare ruimten

Veroorzakers van schade

NAW, email, telefoon, omschrijving schade en Verzekeringsmaatschappij
eventueel bewijsmateriaal
Politie

BW, boek 6
Wegenverkeerswetgeving

art 39 Vwbp

Maximaal 2 jaar, conform art. 39
Vrijstellingsbesluit.

NODR Corsa

Geautomatiseerd

Afdeling 6 Wet ruimtelijke
ordening
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NODR

Betrokkenen
Politie
BOA's
Interne medewerkers

Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

Ontvangers

Rechtmatige grondslag

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Vergunninghouder en andere
bezwaarmakers
Vakafdelingen op wiens
werkzaamheden het bezwaar
betrekking heeft
Secretaris en behandelend leden
van de commissie bezwaarschriften
Degenen die de hoorzitting bijwonen

Algemene Wet Bestuursrecht
Verordening bezwaarschriften
gemeente Oosterhout
Relevante wetgeving

art 39 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art. 39
Vrijstellingsbesluit.

Excel
Corsa

Geautomatiseerd

Niet van toepassing
Geen verstrekking ivm niet
herleidbaar resultaat van het
onderzoek

Artikel 9 Wbp
Gedragscode VSO

Afhankelijk van het onderzoek
Aantal bewaard voor
trendonderzoek

SPSS
Acces

Voortgangsregistratie bezwaar en beroep

Voortgangsmonitoring bezwaarprocedures

Indiener bezwaarschriften

Naam, adres, woonplaats, tel.nr., email
Onderwerp
Voortgangsdata
Besluit: gegrond of ongegrond of kennelijk
niet ontvankelijk
Inhoud bezwaarschrift inclusief financiële en
medische gegevens

Onderzoek

Monitoren van trends en ontwikkelingen en
onderzoeken in het kader van
beleidsontwikkeling

Is afhankelijk van doel onderzoek.
Zie jaarprogramma voor de vaste
onderzoeken en ad hoc-vragen.

Is afhankelijk van doel onderzoek

Workforce onderdeel verzuim

Het uitvoeren van het verzuim- en herstel
proces door middel van registratie en
verslaglegging
Leveren van Managementinformatie

Personen in dienst van de gemeente
Oosterhout

Afdelingsmanager, unitleider
Melding van het verzuim, verslaglegging over
Bedrijfsarts
herstel en terugkeermogelijkheden
Medewerker

Ziektewet

Dossier kopie ID-bewijzen

Uitvoering wet ID-plicht door salarisadministratie

Personen in dienst van of werkzaam ten
behoeve van de gemeente Oosterhout

Kopie ID-bewijs

nvt

Artikel 28, sub f, Wet op de
loonbelasting 1964 icm 29 lid 3.
art 7 VWbp
2011
Art 15 Wet arbeid vreemdelingen

Workforce algemeen

Registreren van identificerende gegevens

Personen in dienst van de gemeente
Oosterhout
Raadsleden, B&W, ambtenaren van de
burgerlijke stand,

NAW, geboortedatum en -plaats, Bsn,
telefoonnr., burgerlijke staat, ice code

Alle ontvangers als genoemd in de
deelverwerkingen van PIMS en PV
gepensioneerden en PV

CAO

Workforce onderdeel
personeelsadministratie

Uitvoering van alle personele aangelegenheden Personen in dienst van de gemeente
van betrokkenen
Oosterhout

(voormalige) functiegegevens
Jubilea
arbeidsverleden, naam partner, functieniveau,
diensbetrekking of aanstelling (volledig),
Identificatiecode: nummer paspoort of
verblijfsvergunning

Papieren personeelsdossier

Documentatie van alle personele
aangelegenheden van betrokkenen

Personen in dienst van de gemeente
Oosterhout

Workforce onderdeel Salarisadministratie

Berekenen, vastleggen en betalen van
salarissen, vergoedingen, etc. en andere
daaraan gelieerde betalingen zoals overwerk

Workforce onderdeel Verlof

art 7 Vwbp

Maximaal 2 jaar, conform art. 7, lid
ADP
5 Vrijstellingsbesluit.

Geautomatiseerd

Archiefwet

Geautomatiseerd

Corsa

Verwerker

Herkomst gegevens

Bezwaarmakers

ADP

Betrokkene

Medewerker

art. 7, 8, 9 juncto 43
VWbp

Zie onder deelverwerkingen van
ADP

Ieder voor de in relatie tot het doel
geautoriseerde gegevens: Manager,
coördinator, ABP, UWV,
Belastingdienst, Arbodienst

art 7 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art. 7, 8,
9 Vrijstellingsbesluit. Blijven
ADP
bewaard.

Geautomatiseerd

De in documenten vastgelegde gegevens
aangaande arbeidsverhouding en voorwaarden, functioneren en salariëring en
andere personele aangelegenheden

Manager, coördinator

art 7 Vwbp

Archiefwet

Papier

Personen in dienst van de gemeente
Oosterhout
Raadsleden, B&W, ambtenaren van de
burgerlijke stand,

Betalingsgegevens (betaalwijze,
rekeningnummer, afdrachten sociale voorz.),
werkgeversbijdrage ZKV

UWV, RBD, ABP, ADP, IZA
Deurwaarder (bij loonbeslag)

art 8 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art. 7, 8,
9 Vrijstellingsbesluit. Blijven
Workforce
bewaard.

ADP

Aaanvragen en beheren van verlof

Personen in dienst van de gemeente
Oosterhout

Verlofrechten en opnames (ook
zwangerschaps- en bevallingsverlof)

Manager, coördinator

art 7 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art. 7, 8,
9 Vrijstellingsbesluit. Blijven
Workforce
bewaard.

ADP

Medewerker

Workforce onderdeel Digitaal declareren

Declareren van onkosten

Personen in dienst van de gemeente
Oosterhout

Gemaakte onkosten, meestal KMvergoedingen, P-kosten, VOG, reiskosten
OV, overblijfkosten

Manager, coördinator

art 7 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art. 7, 8,
9 Vrijstellingsbesluit. Blijven
Workforce
bewaard.

ADP

Medewerker

Polisadministratie collectieve
ongevallenverzekering

Sluiten een collectieve ongevallenverzekering
voor medewerkers gemeente Oosterhout

Personen in dienst van de gemeente
Oosterhout

Naam, geboortedatum, polis en tarief

Verzekeraar

art 7 Vwbp

Maximaal 2 jaar, conform art. 7, 8,
9 Vrijstellingsbesluit. Blijven
Excel
bewaard.

Medewerker die agressie ondervindt

Naam, afdeling, team, functie
NAW agressor indien bekend
Aard van de melding, bijv vorm (verbaal of
lichamelijk) en ernst van de agressie, locatie
en situatiegegevens
Eventuele schade
Naam afhandelaar
Naam getuige, telefoonnnr.
Maatregel en actie

Standby team
Manager ISC
Afhandelaar
Politie
Doen (directe opvang en nazorg)
Beveiliger

Melding

Zolang noodzakelijk is voor het
doel

Gemeentelijke incidentenregistratie

Registratie en behandeling van agressie

Arbo-wetgeving
Agressieprotocol voor de
medewerkers
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Medewerker

GIR

ADP

Medewerker

Geautomatiseerd

AenO-fonds

Medewerker

Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Geldleningadministratie
(inclusief hypotheek eigen medewerker)

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

Ontvangers

Rechtmatige grondslag

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Bijhouden verstrekte leningen

Contactpersonen van instellingen die
lening hebben
Oud-medewerkers

NAW-gegevens, saldo, achterstalligheid,
copie overeenkomsten

Accountant

8b, BW

art 40 VWbp

7 jaar plus 3 jaar

Excel

Geautomatiseerd

Debiteur / crediteur

NAW, BSN, email, telefoonnr., banknr.,
debiteuren- /crediteurennr.
Factuur, BTW.nr, KvKnr., aanmaning
Contactgegevens

Cannock Chase
Curator
Accountant
Factuurcontroleur
Regionaal informatie en expertise
centrum

Besluit begroting en
verantwoording (BBV)

Melding

7 jaar

Decade
Corsa

Geautomatiseerd

Canncok Chase

Gebruikers / huurders / koper / verkoper
van onroerende zaken

NAW, post- en factuuradres, tel.nr., email
objectgegevens / overeenkomst (pdf kopie
contract), Bibob-advies

Financiële administratie
Stadsontwikkeling
Regionaal informatie en expertise
centrum

BW

Melding

Zolang als noodzakelijk is voor het
VBS online
doel

Geautomatiseerd

Metafoor Vastgoed en
Software (Lelystad)

Betalen en invorderen en bewaken van de
inning
Financiële administratie
Bestuurlijke en preventieve aanpak
georganiseerde misdaad

Gemeentelijk vastgoed eigendommen
registratie

Registratie van gemeentelijke vastgoed
eigendommen en de overeenkomsten die
daarop rusten.
Monitoren van proces rond verwerving, beheer
en verkoop

Verwerker

Herkomst gegevens

Betrokkene
Contracten

Facturen van leveranciers
Afkomstig uit voorliggende processen

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Financiële administratie sociale zekerheid

Het uitvoeren van de financiële administratie ten
behoeve van inkomensvoorzieningen op grond
Uitkeringsgerechtigde
van de Participatiewet en andere
inkomensvoorzieningsregelingen

Accountant
BSN, NAW, beschikkinggegevens, te betalen Financiële administratie
bedrag, rekeningnummer
Derden die een belang hebben bijv
ivm beslaglegging

Participatiewet, IOAW, IOAZ,
Bbz, e.a. Sociale
zekerheidswetgeving

Maakt deel uit van
melding proces
inkomensvoorziening

7 jaar

SuiteSocialeZaken

Geautomatiseerd

Processen Publiekszaken / Participatie

Veteranenlijst

Uitnodigen van veteranen voor veteranendag

Veteraan

NAW, BSN, datum In actieve of buitendienst,
n.v.t.
krijgsmachtonderdeel, geboortedatum

Veteranenwet- en besluit
Gemeentelijk beleid

8f Wbp

Gegevens worden vernietigd na
gebruik

Excel

Geautomatiseerd

Veteraneninstituut Doorn

Jubileaoverzichten:
50, 60, 65, 70, 75 huwelijken
100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of
persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

NAW, telefoonnr., geboortedatum, burgerlijke
CvdK Provincie NB en kabinet van
staat, huwelijksgegevens
ZM de Koning en HM de Koningin
Bij 60-jarige huwelijken de kindgegevens met
Bloemist
adres en woonplaats

Lokale publiekrechtelijke taak

art 40 VWbp

Periodiek geactualiseerd aan de
BRP

Excel

Geautomatiseerd

BRP

Gemeentelijke onderscheidingen

Waarderen namens het bestuur van een
persoon met maatschappelijke verdiensten met
de gemeentelijke onderscheiding van
Oosterhout

Kandidaat

NAW, geboortedatum, reden

Alleen via perspublicatie de naam

Verordening gemeentelijke
onderscheidingen gemeente
Oosterhout

Melding

Zolang als de kandidaat in leven
is

Word
Corsa

Geautomatiseerd

Voordragers
en andere informatiebronnen

Decorandus

NAW-gegevens, bsn, anr., geboortedatum,
burgerlijke staat, beoordelingsgegevens
Uittreksels uit Straf- en Politieregister,
gegevens inspectie volksgezondheid,
Advies Burgemeester
Voortgangsmonitoring, resultaat procedure

CvdK Provincie Noord-Brabant

Wetgeving op het gebied van de
Orde van de Nederlandse Leeuw
en de Orde van Oranje-Nassau, Melding
Militaire Willems Orde e.a.
onderscheidingen

Zolang als noodzakelijk is in het
kader van de taakuitvoering

DAISY
Corsa

Geautomatiseerd

Voordragers
en andere informatiebronnen
Terugkoppeling van Kapittel en van CvdK NB

Excel

Geautomatiseerd

Medewerker

Koninklijke Onderscheidingen

Belonen van een vrijwilliger met zijn inzet voor
de gemeenschap d.m.v. het uitreiken van een
KO
Uitnodigen voor de bijeenkomst voor
gedecoreerden op koningsdag

Voorsteller

NAW-gegevens, telefoonnr., email, relatie
t.o.v. de kandidaat

Ondersteunende relaties vrijwilliger

NAW, functie, relatie t.o.v. de kandidaat

Medewerkers in dienst van gemeente
Oosterhout.

Naam medewerker, geboortedatum, team,
telefoonnr., vergoeding, EHBO, voldoen aan
BHV-eisen

Opleidingsinstituut
Financiën
Degenen die kennisnemen via
Intranet

Arbeidsomstandighedenwet, art
3, lid 1,e en 15

art 35 VWbp

Na beëindiging taken BHV of
dienstverband

Arbeidsinspectie
Verzekering
Er worden geen persoonsgegevens
verstrekt. Het gaat om
beleidsinformatie

Artikel 2 Arbo-wetgeving
Artikel 2.15 Arbobesluit
Artikel 7:658 BW

art 40 VWbp

Persoonsgegevens worden aan
BRAM bij
het begin van ieder jaar verwijderd

Overzicht BHV-ers

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

Ongevallenregistratie

Beleidsinzichten met betrekking tot preventie en Medewerkers in de uitoefening van hun
afhandeling
functie

Naam, toedracht, tijd en plaats van de
gebeurtenis

Toegangspas

Faciliteren medewerkers en gebruikers, beheer
en controle op gebruik van faciliteiten,
waaronder toegang tot gemeentehuis.
Inclusief bewaking van alarminstallatie van het
Gemeentehuis door bepaalde bevoegde
medewerkers

Naam pashouder, naam bedrijf, nummer pas, Teamleider
toegangscodes, gebruik faciliteiten, team
Algemeen directeur

Intern beheer

art 35 VWbp

Onmiddelijk na beëindiging
dienstverband worden gegevens
verwijderd of eventueel bij
verandering van functie

ISM

Geautomatiseerd

Camerabewaking Stadhuis, Sporthal en
Zwembad

Preventie in het kader van veiligheid en overlast Een ieder die door de camera wordt
Verzamelen objectief bewijsmateriaal
geregistreerd

Beeld van de betrokkene
Datum en tijdstip
Locatie

Politie

Intern beheer en beveiliging

art 38 VWbp

Beelden worden na 1 week
gewist. Incidenten worden langer
bewaard. Zolang als noodzakelijk
voor de afhandeling

Omnicast

Geautomatiseerd

Bedienen alarminstallaties gemeentelijke
gebouwen

Beveiliging gebouwen

Naam medewerker en functie
Bevoegdheid en beveiligingscode

Meldkamer NVD
NL Security (beheerder
beveiligingssysteem)

Intern beheer en beveiliging

art 35 VWbp

Na beëindiging van dienstverband
Alarmsysteem
of beëindiging contract

Medewerkers in dienst van gemeente
Oosterhout;
Externe gebruikers van gemeentelijke
gebouwen

Medewerkers in dienst van gemeente
Oosterhout
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Papierenregistratie

Geautomatiseerd

Nee

???

Medewerkers

Camera

SNL

Medewerker

Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

SIM-kaartenbestand

Registratie van simkaarthouders
Verbruik op simkaart vast te leggen

Medewerkers in dienst van gemeente
Oosterhout

Planon

Behandelen van vragen om diverse
servicediensten

Documentaire informatievoorziening
en Zaaksysteem

Rechtmatige grondslag

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Verwerker

Herkomst gegevens

Naam medewerker, team, verbruiksgegevens Manager

Intern beheer en beveiliging

art 34 VWbp

Gegevens worden verwijderd bij
uitdiensttreding

Vodafone

Geautomatiseerd

Vodafone m aar gaat over
naar Tmobile

Medewerkers
P&O

Medewerkers in dienst van gemeente
Oosterhout

naam, telefoonnr., plaats en de gewenste
dienst, budgetnummers

Behandelaar

Intern beheer en beveiliging

art 34 VWbp

Gegevens staan er nu drie jaar in
Planon
en nog opgeschoond

Geautomatiseerd

Afzenders en geadresseerden

NAW, geslacht, geboortedatum,
registratienummer, BSN, KvK-nummer
Onderwerp
Datum ontvangst en stand van zaken
behandeling
Persoonsgegevens in gescande document
Vertrouwelijk ja/nee

Interne: behandelaars; raadplegers
(differentiatie naar vertrouwelijkheid
in relatie tot functie)
Archiefwet

Melding

Afhankelijk van het type
document te bepalen welke
vernietigingstermijn geldt of dat
een bewaarplicht geldt

Geautomatiseerd

Inkomende post en BRP

Behandelaar

Naam behandelend medewerker
Autorisatie

Teamleider via dashboard

Registratie van de ontvangst, behandeling en
afdoening van documenten, zowel papier, email
als elektronisch

Ontvangers

Corsa
Zaaksysteem
Greenvalley/Alfresco

Behandelen van verzoeken om archief
stukken uit het (semi)-statisch archief van
de gemeente

Behandelen van de aanvraag om
archiefstukken in te zien vanuit het (semi)statisch archief

Aanvragers

NAW, e-mail, inhoud van het gevraagde stuk

n.v.t.

Archiefwet

art 40 VWbp

Bewaartermijn afhankelijk van het
Corsa
onderwerp

Geautomatiseerd

Verzoekers

Overzicht contactgegevens raadsleden en
nevenfuncties

Bedrijfsvoering griffie
Toesturen raadsstukken
Publicatie op website
Mailing

Raadsleden

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

Publicatie website
Financiën

Intern beheer
WOB

art 36 VVWbp

Bij nieuwe verkiezingen of bij
tussentijdse wisselingen

Excel

Geautomatiseerd

Betrokkenen
BuZa bij benoeming

Registratie beelden openbare
bijeenkomsten met de gemeenteraad

Openbare verslaglegging van openbare
bijeenkomsten van de gemeenteraad

Een ieder die aanwezig is bij de openbare
bijeenkomsten van raadsvergaderingen

Naam, videomateriaal, omschrijving
vraag/situatie

Een ieder die kennisneemt van de
videobeelden.

WOB

Artikel 2 Wbp

Journalistieke doeleinden

Connected views

Geautomatiseerd

Arbor media

Opname

iBabs

Raadsinformatiesysteem

Personen die voorkomen in de
aangeboden stukken aan de raad

Persoonsgegevens

Raadsleden
Een ieder die kennisneemt van de
openbare stukken

Wob

iBabs

G

MSI communication

B&W

Contractenregister

Registratie van contracten en contracteigenaren
om contracten te kunnen bewaken, o.m.
Contracteigenaren
voortgang contractduur

NAW, tel.nr., functie, e-mailadres, gegevens
leveranciers, zoals in contract vermeld staat

Deelnemers
Accountant

Burgerlijk Wetboek

art 13 VWbp

Tot een jaar nadat het contract is
verlopen (minimaal 7 jaar,
gebaseerd op uitspraken
belastingdienst)

Corsa Contract

Geautomatiseerd

Aanbesteding

Aanbestedingen kunnen doen en beheren

NAW, tel.nr., functie, e-mailadres, gegevens
leveranciers, aanbestedingsdocumenten
Deelnemers
Naam, mailadres, telefoonnr. van deelnemers Accountant
aanbesteding

Burgerlijk Wetboek

art 13 VWbp

Tot een jaar nadat het contract is
verlopen (minimaal 7 jaar,
gebaseerd op uitspraken
belastingdienst)

Negometrix

Geautomatiseerd

Verloren en gevonden voorwerpen

Afhandelen aangiften van gevonden en verloren
Aanmelders gevonden voorwerp
voorwerpen

NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres
Datum, plaats en adres, categorie en waarde
Politie
gevonden voorwerp, wie bewaart het
Rechtmatige eigenaar
voorwerp, wel/niet verstrekken gegevens
vinder, gegevens bewaarder

Publiekrechtelijke taak
Verordening gevonden en
verloren voorwerpen in
ontwikkeling

Melding

Waarde kleiner dan €450 dan 3
maanden
Hoger dan €450 1 jaar bewaren

Greenvalley, Alfresco
Gekoppeld met Perfect View

Geautomatiseerd

Burger

Gehandicaptenparkeerkaarten

Behandelen van de aanvragen

Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer
Regeling
gehandicaptenparkeerkaart

art 22 VWbp

Tot overlijden kaarthouder of
eerder bij ongeldigheid kaart of bij Suite sociaal domein (proces)
verhuizing buiten gemeente
Corsa
Oosterhout

Geautomatiseerd

Betrokkene

Verordening Leerlingvervoer

art 21 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art, 21
lid 5, Vrijstellingsbesluit.

Geautomatiseerd

Leerlingenvervoer

Collectieve of individuele voorziening voor het
vervoer van leerlingen

Deelnemers aan de aanbesteding,
contactpersonen van leveranciers

Aanvragers (bestuurders of betrokkene
zelf)

NAW, BSN, tel.nr., rijbewijsgegevens,
medisch advies, pasfoto

Keuringsartsen
RdW
Vergunningen
Stadsontwikkeling

Ouders, voogden, verzorgers van
leerlingen

NAW, telefoonnummer, banknr., email,
Medische gegevens

Financiën (enkel van vervoerder)
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JVS

Contractpartners

Negometrix

Metaobjects

Contractpartners

Aanvrager
Jeugdhulpverlener

Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Doel verwerking

Leerlingenvervoer

Collectieve of individuele voorziening voor het
vervoer van leerlingen

Betrokkenen

Gegevens

Ontvangers

Leerling

BSN, NAW, telefoon, email, grondslag:
Medische-sociale gegevens, afstand
school/huis

Verordening Leerlingvervoer
Vervoerder (in voorkomende
gevallen meer of minder gegevens
aan de vervoerder, bijv. alleen NAW,
geboortedatum, soort onderwijs,
medische gegevens)

Rechtmatige grondslag

Vervoerder

NAW, telefoonnummer, email

Verantwoordelijke voor leerling

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Verwerker

Herkomst gegevens

art 21 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art, 21
lid 5, Vrijstellingsbesluit.

JVS

Geautomatiseerd

Metaobjects

Aanvrager
Jeugdhulpverlener

Melding

Bewaartermijn BRP

KA

Geautomatiseerd

Bewerkers zijn Stichting
ICTU en DESAN

BSN, NAW, geboortedatum en -plaats,
contactgegevens, gegevens omtrent verblijf,
gegevens omtrent gebruik van
Personen die in de BRP zijn ingeschreven
overheidsvoorzieningen, gegevens omtrent
op het onderzochte adres
(familie)relaties, onderzoeksbevindingen,
gegevens betreffende ras of etniciteit,
strafrechtelijke gegevens

Personen die worden aangetroffen op het
onderzochte adres

Adresonderzoeken
(landelijke aanpak)

Het controleren en verbeteren van de kwaliteit
van adresgegevens in de Basisregistratie
personen

BSN, NAW, geboortedatum en -plaats,
contactgegevens, gegevens omtrent verblijf,
gegevens omtrent gebruik van
overheidsvoorzieningen, gegevens omtrent
relaties, onderzoeksbevindingen, gegevens
betreffende ras of etniciteit, strafrechtelijke
gegevens

BSN, NAW, geboortedatum en -plaats,
contactgegevens, gegevens omtrent verblijf,
Personen die in relatie staan tot de
gegevens omtrent gebruik van
personen die zijn ingeshreven en of die
overheidsvoorzieningen, gegevens omtrent
zijn aangetroffen op het onderzochte adres relaties, onderzoeksbevindingen, gegevens
betreffende ras of etniciteit, strafrechtelijke
gegevens

Instanties met wie gegevens
uitgewisseld moeten worden in het
kader van adresonderzoek
Overheidsorganisaties geautoriseerd
voor het ontvangen van gegevens
Wet BRP
uit de Basisregistratie personen
ontvangen gegevens van de
persoonslijst van nieuw
ingeschrevenen of van de gewijzigde
gegevens van reeds in de BRP
ingeschreven personen

Personen die informatie verstrekken over
BSN, NAW, contactgegevens, gegevens
de personen die zijn ingeshreven en of die
omtrent verblijf, de verstrekte informatie
zijn aangetroffen op het onderzochte adres

Onderzoekers / handhavers

Personalia, verrrichtingen

Contactpersonen bij andere diensten en
organisaties

Personalia, contactgevens

Klachtenregeling

Registreren en controleren afhandeling klachten Klagers

Naam, adres, woonplaats, tel.nr., email
Aard klacht
Data
Besluit: gegrond of ongegrond

Unitleider van de beklaagde
Burgemeester ingeval klacht
gemeentesecretaris
De medewerker op wie de klacht
betrekking heeft
Commissie ombudsman

Algemene Wet Bestuursrecht
Klachtenverordening gemeente
Oosterhout

art 39 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art. 39
Vrijstellingsbesluit.

Excel
Corsa

Geautomatiseerd

Register stembureauleden

Organiseren bemensing van de stembureaus

Stembureauleden

NAW, tel.nr. (zakelijk & privé), mail, functie
(lid of voorzitter), IBAN, historie, Bsn

Financiën
Voorzitters

Kieswet

art 40 VWbp

Bij opzegging of overlijden of nietfunctioneren worden de gegevens
uit het bestand verwijderd en bij
opschoningsacties

Module Key2Verkiezingen
gekoppeld aan
Key2Burgerzaken
(Tussentijdse) Benoeming
raadsleden mbv Procura
verkiezingen

Geautomatiseerd

VOG

Faciliteren van het aanvraagproces en in
rekening brengen van leges

Aanvrager

NAW, BSN, doel waarvoor gevraagd

n.v.t.

Wet justitiele gegevens

art 40 VWbp

Wet JG

Systeem MinJus

Geautomatiseerd

BRP

Buitengewone ambtenaren van de
burgerlijke stand

Registratie en voltrekking huwelijken en te
registreren partnerschappen

Buitengewone ambtenaren van de
burgerlijke stand

Naam, voorletters, adres, emailadres, tel.nr.,
foto

Een ieder die de website van
Oosterhout
P&O

BW

art 40 VWbp

Zolang betrokkene als BABS is
aangesteld

Word
Key2Burgerzaken

Geautomatiseerd

BABS bij sollicitatie

Registratie naturalisatieverzoeken

Adviseren van Minister van Justitie i.v.m.
naturalisatie c.a.

Aanvragers met eventuele kinderen

BSN, NAW gegevens, verblijfsgegevens,
naturalisatiegegevens, strafregister en
politieregister

Financiën
IND
Voor opties: Korpschef en
JDD
BVV ivm verblijfstitelcontrole

Rijkswet op het Nederlandschap art. 26 VWbp

Archiefwet

Module naturalisaties Key2BZ

Geautomatiseerd

Betrokkene
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Klagers

Procura

Betrokkene en BRP

Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

Ontvangers

Babs
BSN, NAW gegevens, geboorte, huwelijks,
Bodes totaaloverzicht
oudergegevens
Gastvrouw
Van getuigen alleen naam, geboortedatum en Bijzondere locaties ontvangen
geboorteplaats
overzicht van de huwelijken die bij
hen plaatsvinden

Register huwelijksdossiers

Verzamelen van gegevens ivm ondertrouw en/of
Aanstaande partners, getuigen
huwelijk (partnerschap)

Module scannen ID

Gelaatscan
Vergelijken van ID-document met de betrokkene Betrokkene (degene die vergeleken wordt) Identificerende kenmerken op het IDdocument

Reisdocumenten

Afgifte reisdocumenten
(inclusief RAAS)

Aanvragers

NAW, geboortedatum en –plaats, Bsn
Biometrie: vingerafdruk
Pasfoto en lengte, handtekening
Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg.
Nationaliteit, verblijfsstatus,
Documentnummer
Autoriteit afgifte, inhouding, vermissing
Bij kinderen de gezagsverhouding en
gegevens van de ouders

Verwerking van rijbewijsaanvragen,
wijzigingen en ontzeggingen

Verwerking van rijbewijsaanvragen, wijzigingen
en ontzeggingen en herleiden
aanvraagformulieren

Aanvrager

BSN, NAW, geboortedatum- en plaats,
geslachtsnaam echtg., rijbewijsgegevens,
rijontzegging, medische beperkingen

Uitvoering Wet op de Lijkbezorging

Uitvoering Wet op de Lijkbezoring
Gemeentebegravingen

Nabestaanden (in het geval ze er zijn)

NAW, email, telefoonnr., relatie jegens de
overledene, gegevens uit testamentenregister

Securitech
Marechaussee
IND
Politie

Rechtmatige grondslag

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

BW
Besluit Burgerlijke Stand (BBS)

art 40 VWbp

1 jaar

Key2BZ

Geautomatiseerd

Wet BRP
Wet op identificatieplicht

???

Gegevens worden niet vastgelegd Securitech

Geautomatiseerd

art 24 VWbp

Maximaal 16 jaar (zie art. 24, lid 5
key2BZ
VWbp)

Geautomatiseerd

Betrokkene en BRP

Betrokkene en BRP

Voor personalisering naar MORPHO
Politie (opsporing strafbare feiten)
Rechtbank
Paspoortwet
Andere gemeenten ivm vermissing
MinBzk voor paspoortsignaleringen

Verwerker

Herkomst gegevens

Betrokkene en BRP

CBR, Rdw

Rijbewijswetgeving

Melding

11 jaar na uitreiking rijbewijs

Key2BZ

Geautomatiseerd/handm

n.v.t.

Wet op de Lijkbezorging

art 40 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art, 40
lid 5, VWbp

Word

Geautomatiseerd

Burgemeester Breda

BRP

WMO 2015

Melding

Zolang als voor het doel
noodzakelijk is

Applicatie van Surplus

Geautomatiseerd

Surplus/HOOM

Betrokkene
Zorgvrager die voor mantelzorger aanvraagt

Geautomatiseerd

Stichting Sociale Wijkteams
voert een substantieel deel Hulpvragers
van het werk uit

Afspraken over de lijkbezorging

Mantelzorgbedankje

Maatschappelijke ondersteuning

Waardering tonen aan mantelzorgers en in
beeld krijgen van wie mantelzorger zijn

Zorgvragers
Mantelzorgers

Mantelzorger: NAW, geboortedatum,
telefoonnr., soort taken, hulpfrequentie, relatie
tot zorgvrager
N.v.t.
Van de zorgvrager: NAW, geboortedatum,
rekeniningnummer, diens beperking,
ingeschreven bij Steunpunt mantelzorg

Personen die zich melden met een
hulpvraag

NAW-gegevens, postcode, telefoonnummer,
banknummer, emailadres
BSN, Geslachtsaanduiding, geboortedatum,
nationaliteit
Gezinssamenstelling, naam partner
Woonsituatie
Aard van de vraag
Aanleiding
Financiële situatie
Deelname sociaal verkeer
Verslaving
Activiteiten dagelijks leven
Cognitieve belemmeringen
Taalbelemmering
Vrijgesteld van arbeid, gebruik hulpmiddel
Gegevens betreffende de gezondheid
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of
hinderlijk gedrag i.v.m. een opgelegd verbod
n.a.v. dat gedrag

Bepalen en zonodig verstrekken van een
passende bijdrage aan zelfredzaamheid en
participatie

Contactpersonen namens persoon die zich NAW-gegevens, telefoonnummer,
heeft gemeld voor hulp
emailadres, relatie tot de melder

Mantelzorgers en andere personen in het
sociale netwerk van de melder

NAW, telefoonnr., email
Relatie tot de melder en diens bijdrage aan de
zelfredzaamheid van de melder
Gegevens betreffende de gezondheid

Zorgaanbieders en leveranciers

NAW, telefoonnr., emailadres, banknummer

Centraal administratiekantoor
Gecontracteerde zorgaanbieders en
andere leveranciers
Woningcorporaties
Sociale verzekeringsbank
Gecontracteerde sociaal / medisch
adviseur
Ergotherapeuten
Wijkverpleegkundigen
Dementieverpleegkundige
WMO 2015
Toezichthoudend ambtenaar
Ketenpartners in het geval de
hulpvraag breder is dan het
werkterrein van de WMO 2015
Vecozo
Andere gemeentes in sommige
situaties (bijv beschermd wonen)
Bezwarencommissie
Burgemeester ihkv OOV
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Zolang als nodig is op basis van
zorgvraag
Melding

KEDO bij SWT Suite Sociaal
Cliënten worden ontkoppeld zodra
domein Oosterhout
er verhuizing of overlijden.
Bestaande cliënten blijven of
actueel of in de historie.

Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, emailadres, tel.nr., gezagsrelaties,
gezinssamenstelling, hulpvraag en
beschrijving van de situatie, signalen van
Jeugdige onder de 23 jaar met een verzoek derden die betrekking hebben op de situatie
om hulp op grond van de Jeugdwet
van de jeugdige en het gezin, inhoud
hulpaanbod, naam/tel.nr./e-mail
casebehandelaar en/of hulpverlener,
gegevens betreffende de gezondheid,
strafrechtelijke gegevens

Jeugdhulp

Hulp bieden aan kinderen/jongeren en hun
ouders bij opgroei en opvoedproblemen bij
vrijwillige hulpvraag en indien noodzakelijk
toeleiden naar gedwongen interventies

NAW, BSN, geslacht, e-mail, tel.nr.,
gegevens betreffende de burgelijke
staat/partnerschap, gezinssituatie,
Ouders van de jeugdige met een hulpvraag gezagsverhouding jegens jeugdige, sociaaleconomische omstandigheden gezin,
gegevens betreffende de gezondheid,
strafrechtelijke gegevens

Personen in het informele sociale netwerk
van de jeugdige en diens ouders

Naam, tel.nr., e-mailadres, rol in het systeem
van het gezin (bijv. buurman of oom)

Personen in het professionele netwerk van Naam, tel.nr., e-mailadres, organisatie en rol
de jeugdige en diens ouders
of functie.

Het integraal, effectief en efficiënt bieden van
algemene, individuele en
maatwerkvoorzieningen voor
(jeugdige) hulpvragers met meervoudige
complexe problemen

Hulpvragers met meervoudige complexe
problematiek

Regie op zorg

Registratie Wet Inburgering

Fraudeonderzoek ingevolge Sociale
Zekerheidswetgeving

BSN, NAW-gegevens, telefoonnummer,
emailadres
Indicaties van de hulpvragen
Aanwezigheid / ondersteuning door
mantelzorgers
en derden in sociaal netwerk
Mate zelfredzaamheid in relatie tot
(onderdelen van) hulpvraag
Aanpak van begeleiding en ondersteuning bij
de
invulling van de benodigde hulp
Voortgangsmonitoring
Escalatiegegevens
Gegevens betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende de gezondheid
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of
hinderlijk gedrag i.v.m. een opgelegd verbod
n.a.v. dat gedrag

Regisseur/casemanager/Cliëntondersteuner

Naam, bezoekadres, telefoonnumer,
emailadres
Professionaliteit

Informeren van burgers met betrekking tot de
inburgeringsplicht
Faciliteren van inburgeringsvoorziening
Handhaven inburgeringsplicht

BSN, NAW, geboortedatum
Verblijfsstatus (kopie verblijfsvergunning)
Personen die op grond van de Wet
Taalvoorzieningen
inburgering inburgeringsplichtig zijn danwel
Dagbesteding
waarvan onderzocht moet worden of een
Gezins- e/o sociale omstandigheden
inburgeringsplicht bestaat
Medische gegevens
Resultaten

Aanvrager, partner en (meerderjarige)
kinderen aanvrager

Identificatiegegevens
Uitkeringsgegevens
Overige uitkeringsgegevens
Relevante arbeidsmarktgegevens
Bijzondere bijstand
Inhoudingen voor derden
Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek
Medische, strafrecht en hinderlijk gedrag

Onderhoudsplichtigen van de
uitkeringsgerechtigden en kinderen

Identificatiegegevens
Onderhoudsgegevens
Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek

Overige inwonenden bij
uitkeringsgerechtigden

Identificatiegegevens
Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek

Derden

Identificatiegegevens
Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek

Relaties

Identificatiegegevens
Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek

Vaststellen rechtmatigheid verstrekte / te
verstrekken uitkering d.m.v. vergelijking van
door de aanvrager opgegeven gegevens met de
feitelijke situatie (o.a. waarneming ter plaatse)
Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Ontvangers

Rechtmatige grondslag

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
Anderen in het geval de hulpvraag
breder is dan het werkterrein van de
Jeugdwet en voor de complexe
jeugdhulpvraagstukken
Veilig thuis
Onderwijsinstellingen en voor- en
artikel 2.1 Jeugdwet
vroegschoolse instellingen
Huisarts, jeugdartsen en medisch
specialisten
CAK en SVB
Veiligheidshuis en Justitiepartners
Leerplichtambtenaar
Wijkagent
ZAT

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Verwerker

Herkomst gegevens

Melding

Zolang als nodig is op basis van
hulpvraag

KEDO bij SWT

Geautomatiseerd

SWT Breda voor facturatie
en
BRP
inkoop/aanbesteding (subbe Hulpvragers
werker: Zorglokaal)

Melding

Maximaal 5 jaar, nadat de
gezinssituatie als stabiel kan
worden gekenmerkt

Suite voor Sociale Regie

Geautomatiseerd

BRP
Hulpvragers

Melding

Conform artikel 10 Wbp

ISI

Geautomatiseerd

Conform artikel 10 VWbp

Suwinet
Suite
Key2Burgerzaken

Geautomati
seerd

Allleen die informatie wordt verstrekt
die de ontvanger nodig heeft voor
diens taak

Partners betrokken bij de integrale
bespreking van de casus en
opstellen van een plan van aan pak

WMO
Jeugdwet
Participatiewet
WGBO
Partners van het team die de
Wet gemeentelijke
onderdelen van het plan van aanpak
schuldhulpverlening
gaan uitvoeren

Wet Inburgering

Corporaties
Inlichtingenbureau
Politie
RBD
Banken
Energieleverancier
Overigen in het belang v.h.
onderzoek
Openbaar Ministerie (aangifte van
fraude > 50.000 Euro))
Regionaal Informatie- en
Expertisecentrum

Participatiewet en andere sociale Melding, heimelijke
zekerheidswetten
waarneming
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Informatiesysteem
inburgering (ISI)

RR

Onderzoeksbronnen Sociale Recherche

Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Inkomensvoorzieningen

Voorzieningen voor minima

Ondersteuning bij arbeidsinschakeling

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

Aanvrager, partner en inwonende
(meerderjarige) kinderen aanvrager

BSN, NAW, emailadres, telefoonnr.,
geboortedatum,
huw/partnerschap/echtscheiding-/
kindgegevens
Gegevens voor:
- vaststellen recht op bijstand
- berekenen hoogte uitkering
- berekenen kostendelersnorm
Verplichtingen aan derden
Gezondheid, strafrecht, hinderlijk gedrag
Samenloopsignalen Inlichtingenbureau
Anonieme meldingen
Voldoen aan de taaleisen

Voorzien in inkomen op grond van landelijke en
lokale regelgeving

Ontvangers

Vertegenw., mits gemachtigd,
Deurw., Rechtb, Ministerie BZK
Inst. gezondh.zorg, RDW,
Inlichtingenbur., IND, COA, UWV,
Politie,
LBIO (Landelijk bureau inning
Participatiewet, IOAW, IOAZ,
onderhoudsbijdragen)
Bbz, e.a. Sociale
Partners in het sociaal domein in het
zekerheidswetgeving
geval de hulpvraag breder is dan het
werkterrein van de Participatiewet
c.a.
Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf
ivm verstrekking Bbz-uitkering

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Verwerker

Herkomst gegevens

Melding

Maximaal 8 jaar, aanvraag,
beëindiging en stukken m.b.t. reintegratie verwijderd

GWS
Corsa

Geautomatiseerd

Betrokkene
Inlichtingenbureau
UWV
Andere instanties
SUWI-net

Onderhoudsplichtigen van
aanvrager/gerechtigde

BSN, NAW, emailadres, telefoonnr.,
geboortedatum
Onderhoudsgegevens

Overige inwonenden bij aanvrager

BSN, NAW
Gegevens i.v.m. berekenen kostendelersnorm
In welke verhouding staat deze persoon tov
de aanvrager

Derden

BSN, NAW, emailadres, telefoonnr.

Uitvoeren gemeentelijke minimabeleid

Individuele inkomenstoeslag
Bijzondere bijstand
Collectieve ZKV

NAW, BSN, gegevens om te beoordelen of
aanvrager tot de doelgroep behoort
Gegevens benodigd voor de beoordeling of
aanvrager in aanmerking komt
Gegevens benodigd voor de berekening van
bijzondere bijstand of individuele
inkomenstoeslag repsp. Collectieve ZKV

Uitkeringsadministratie
Partners sociaal domein in het geval Participatiewet
de hulpvraag breder is dan het
Verordening en beleidsregels
werkterrein van de voorzieningen
sociaal domein
voor minima

Melding

Max 2 jaar

GWS

Geautomatiseerd

Betrokkene
Suwinet
BRP

Economische participatie bevorderen

Uitkerings- en niet-uitkeringsgerechtigde
aanvrager ondersteuning
arbeidsinschakeling

BSN, NAW, email, SUWI-net gegevens,
Arbeidsmarktgegevens, gezondheid, CV,
referenties, kwalificatie afstand tot
arbeidsmarkt, belastbaarheid, arbeidskundig
of combinatie

Opdrachtnemers die ondersteuning
bieden bij arbeidsinschakeling
Werkgevers
Indicatie- en reïntegratiebedrijven
GO!
BO-Advies

Participatiewet, IOAW, IOAZ,
Bbz, e.a. Sociale
zekerheidswetgeving

Melding

Maximaal 8 jaar, aanvraag,
beëindiging en stukken m.b.t. reintegratie verwijderd

GWS/Suite4work

Geautomatiseerd

Betrokkene

Besluit Justitiële Gegevens
Convenant nazorg
gedetineerden

Melding

Zolang als voor doel noodzakelijk

Word
DPAN

Geautomatiseerd

Ministerie van Justitie

Zolang als voor het doel
noodzakelijk is

Corsa
Suite4sociaal domein

Geautomatiseerd

NAW-gegevens, telefoonnummer
Schulden en huisvesting
Overige gegevens relevant voor de nazorg

Veiligheidshuis
Unit Veiligheid
Burgerzaken
Politie
Partners in het sociaal wijkteam
Bewindvoerders
Corporatie Thuisvester
Maatschappelijk werk
Reclassering
Jeugdzorg
Andere partners afhankelijk van de
casus

Terugkeerbegeleiding ex-gedetineerden

Ondersteunen van ex-gedetineerden bij
terugkeer naar arbeid en maatschappij

Schuldhulpverlening

NAW, BSN, email, telefoonnr.
Gezinssamenstelling
Financiele gegevens: inkomens en
vermogensgegevens
1. Beoordelen financiële situatie en beschikking Melder die zijn financiële situatie uiteenzet
Gegevens voor beoordeling zelfredzaamheid
maken
Kredietbank Nederland
Werkgever gegevens
Aanvragers die een beroep doen op Wet
Surplus
Gegevens schuldeisers
2. Schuldhulpverlening en monitoring
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
Toeslagen belastingdienst
Uitkeringsgegevens UWV / Gemeente / SVB /
Bankafschriften
Gegevens betreffende de gezondheid

Handhaving (omgevings)activiteiten zonder
vergunning of in strijd met de regels

Rechtmatige grondslag

Opsporen en handhaven van het
omgevingsrecht en van de APV
Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Ex-gedetineerden

Eigenaren
Bewoners
Gebruikers
Contactpersonen van bedrijven

NAW, telefoonnummer, email, KvKgegevens, Kadaster
Aard van het delict / illegale activiteit
Handelen in afwijking van wet of vergunning

Betrokkene
Ketenpartners Politie; Justitie
Rechtbank
Deurwaarders
Verzoeker om handhaving
Interne behandelaars
I&M-inspectie
Openbare inzage
RIEC
Beheer/Financiën / dwangsom
DCMR ivm bestuurlijk
strafbeschikking milieu

Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening
Melding
Beleidsplan schuldhulpverlening
WSNP (Art. 285
Faillisementswet)

WABO
Woningwet
WRO
Wet Milieubeheer
Etc.op omgevingsgebied

Pagina 8 van 14

Melding

Zolang als noodzakelijk is voor het SBA
doel
Corsa

Geautomatiseerd

Kredietbank Nederland

Betrokkene
Online aanmelden mogelijk via
schuldendebaas.nl

Handhavers
Tipgever

Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Omgevingsvergunningen

Doel verwerking

Het behandelen van aanvragen van
omgevingsvergunningen, heffen van leges en
geschilafhandeling
Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

BIBOB

Beoordelen integriteit van verzoekers om
vergunningen op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening betreffende inrichting
of bedrijf en evenementen, de Drank- en
horecawet of de Wet Algemene bepalingen
omgevingsrecht en Subsidies en Vastgoed
Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Kansspelvergunningen en vergunningen
speelautomaten in horecabedrijf

Vergunningen en meldingen op basis van
lokale verordeningen

Behandelen aanvragen vergunning
aanwezigheid automaat in horeca
Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Behandelen van aanvragen in het kader van de
APV, waaronder exploitaite seksinrichtingen,
horecabedrijf en collectes

Betrokkenen

NAW, tel.nr., email, bsn, inschrijfadres,
Aanvrager en gemachtigden van
zaakgegevens, KvK-gegevens (eHerkenning
aanvragers, bezwaarmakers, omwonenden
voor bedrijven), kadastrale gegevens

Aanvragers van vergunningen DHW,
Exploitatievergunningen, horeca,
Seksinrichtingen en
Speelautomatenhallen, vechtsportgala,
WABO/bouw, Vastgoed en Subsidies

Drank en horecavergunningen
Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Handhaving soort exploitatie
Exploitatievergunning

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

NAW, geboortedatum, BSN, KvK-gegevens,
tel.nr., curator, opeisbare schulden,
financieringen, objecten, verzekeringen,
vergunninghistorie

Strafrechtelijke gegevens, Jusititiële en
Politiedocumentatie, Belastinggegevens,
Profiel relatie afkomstig van dienst Justis,
Relaties van de aanvragers in de breedste
conclusie van onderzoek landelijke bureau
zin des woords
Bibob, Justitiële gegevens buitenland (via
RIEC)

Ontvangers

Rechtmatige grondslag

Vertegenwoordiger aanvrager
Aanvrager
Bezwaarmaker
Degene die inzage krijgt
Financiën
Handhavers bouwen
Regionaal informatie en
expertisecentrum
Omgevingsdienst Midden- en West
Brabant
Adviesorganen (provincie,
Waterschap, buurgemeenten)
Leidingbeheerders
Brandweer Midden-West Brabant
Externe adviseur contructies
Welstand dorp stad en land
Rotterdam
Bibob
Kadaster ihkv Wkpb (geluid)

Vrijgesteld

WABO
en aanverwante wetgeving
Melding
Gemeentewet, legesverordening

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Verwerker

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp

OVX
Corsa

Geautomatiseerd

OD Midden- en West
Brabant

Herkomst gegevens

Aanvragers
Handhavers
Bezwaarmakers
Cipers

Melding

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp)

Corsa

Geautomatiseerd

Betrokkene
Bureau BIBOB
RIEC
Politie
Belastingdienst
RdW
Andere gemeenten en andere leveranciers
van informatie al naar gelang de
gerechtigdheid om te verstrekken

Wet op de Kansspelen
APV

Melding

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp)

Corsa

Geautomatiseerd

Aanvragers

APV

Melding

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp)

SBA
Corsa

Geautomatiseerd

Aanvragers

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp)

SBA
Corsa

Geautomatiseerd

Aanvragers
Adviesinstanties

Bureau BIBOB
Regionaal informatie en
expertisecentrum
Wet Bibob
Politie (geen gegevens van landelijk
bureau)

Ondernemers, beheerders en
bedrijfsleiders van de desbetreffende
inrichtingen

Politie
NAW, telef.nr.,KvK-nr., email, soort en aantal Financiën
speelautomaten, NAW eigenaar automaten, Handhavers
exploitatienr. van eigenaar, kopie ID-bewijs
Regionaal informatie en
expertisecentrum

Aanvragers

NAW, tel.nr., KvK-gegevens, organisatie die
wordt vertegenwoordigd, vergunning- of
ontheffingsoort, locatie en datum waarop de
activiteit plaatsvindt

Ondernemers, beheerders en
bedrijfsleiders van de desbetreffende
inrichtingen en pandeigenaren
Bibob-relaties

NAW, tel.nr., geboortedata, email,
Oppervlakte en andere inhoudelijke gegevens
Gegevens Kamer van Koophandel
Politie
Strafrechtelijke gegevens
Financiën
Verklaring sociale hygiene
Bouwhandhavers
Arbeidscontracten, werktijden
Bibob-gegevens (zie Bibob-proces)

Vergunningaanvragers (exploitanten) en
medewerkers van sexinrichtingen en
horeca

NAW, tel.nr., geboortedata, email,
Gegevens Kamer van Koophandel
Strafrechtelijke gegevens
Bibob-gegevens

Politie
Financiën
Veiligheidsregio Brabant West
Regionaal informatie en
expertisecentrum

APV

Melding

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp)

SBA
Corsa

Geautomatiseerd

Aanvragers
Adviesinstanties

Openbare inzage

APV

art 14 VWbp

Maximaal 2 jaar nadat de huur is
beëindigd

Corsa

Geautomatiseerd

Exploitanten

Aanvragers

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

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

Gegevens

Veiligheidsregio Zuid West-Brabant
Beheer en onderhoud openbare
ruimte
GHOR = Geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en
rampen
Politie
Belanghebbenden
Regionaal informatie en
expertisecentrum

Drank en Horecawet

Melding

Kermisvergunning

Het behandelen van een aanvraag voor een
kermisvergunnning

Aanvrager van de vergunning

Naam vereniging, naam contactpersoon,
gegevens die betrekking hebben op het
organiseren en inrichten van het
kermisterrein, huurovereenkomst of
toestemmingen van private partijen

Marktvergunningen

Behandelen aanvragen voor vergunningen in
het kader van de uitvoering marktverordening

Marktondernemers, waaronder meelopers

NAW, tel.nr., email, branche, KvK-gegevens,
verzekeringsgegevens WA, lidmaatschap
Financiën
marktwezen, ID-bewijs

Marktverordening

art 22 VWbp

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp)

Corsa
Excel

Geautomatiseerd

Standplaatsvergunningen

Behandelen van standplaatsvergunningen

Standplaatshouders

NAW, tel.nr., email, branche, KvK-gegevens,
Beheer/Financiën
verzekeringsbewijs, ID-bewijs

APV

art 22 VWbp

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp)

Corsa

Geautomatiseerd
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Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

Loterijvergunning

Behandelen aanvragen loterijvergunning

Contactpersonen van verenigingen
stichtingen en natuurlijke personen

Handhaving door BOA

Handhaven leeftijden in horeca
Toezicht op parkeren
Mulderfeiten

Ontheffing blauwe zone

Verlenen ontheffing om in de blauwe zone te
mogen parkeren langer dan de termijn waarop
geparkeerd mag worden volgens de bebording.

Rechtmatige grondslag

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

NAW, Bsn, tel.nr., email, kvk.nr., doel loterij,
periode waarin de loterij wordt gehouden,
Politie
verwachte opbrengst, aantal loten, balans mbt Handhavers
loterij

Wet op de Kansspelen

art 22 VWbp

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp)

Corsa

Geautomatiseerd

Overtreders

BSN, NAW-gegevens, feit van de
overtreding, verklaring betrokkene

DHW
AWR

Handhavingsapplicatie

Geautomatiseerd

Aanvragers / Houders

NAW, geb.datum, geslacht, tel.nr.,
Beheer/Financiën (niet bij eerste
emailadres, kenteken, bewijs van toekomstige
aanvraag)
bewoning

Corsa

Geautomatiseerd

Degene die de onvrijwillige opname moet
Uitvoering Wet Bijzondere Opname
Administratieve afhandeling van een onvrijwillige
ondergaan
Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) opname in het kader van de Wet BOPZ
Directe familie

Pleger van huiselijk geweld
Tijdelijk huisverbod

Beoordelen en adviseren over uithuisplaatsing
bij huiselijk geweld

Personen ingeschreven op het
incidentadres (achterblijvers)

NAW gegevens, bevindingen psychiater
NAW van directe familie

NAW
Zaakinhoudelijke gegevens:
risicoinventarisatie, besluit, PV
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk
gedrag

Ontvangers

CJIB
Belastingdienst

Wettelijk vertegenwoordiger van de
in bewaring gestelde persoon
GGZ West Brabant
Parket West-Brabant

Politie basisteam Oosterhout
Veilig Thuis

Verwerker

Herkomst gegevens

Aanvragers

Kalle

Betrokkene
BRP gekoppeld

WVW, WVR, Mobiliteitsplan
(nog niet vastgesteld)

art 22 VWbp

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp

BOPZ

Melding

Minimale bewaartermijn van 5 jaar
na ontslag uit een psychiatrische BOPZ-online
instelling o.g.v. de Archiefwet

Geautomatiseerd

Wet tijdelijk huisverbod

Melding

5 jaar na datum beschikking

Word

Geautomatiseerd

Politie
Veilig Thuis
En andere die signalen van huiselijk geweld
doorgeven

Achterblijvers: NAW en relatie tov de pleger,
gegevens over veiligheidssituatie,
verslaglegging van gesprekken met
betrokkenen

Betrokkene

Khonraad

Psychiater, OvJ

Gebiedsverbod

Beoordelen en adviseren over op te leggen
gebiedsverbod

Degene waarop het verbod betrekking
heeft

NAW, gedragingen die aanleiding zijn voor
het verbod o.b.v. politiegegevens, gegevens
betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag

Politie

Gemeentewet
Voetbalwet

Meldng

5 jaar na datum beschikking

Word
Corsa

Geautomatiseerd

Politie
BOA's

Bestuurlijke Informatie Justitiabelen

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

Justitiabele met achtergrond op basis
waarvan het risico van het onstaan van
overlast/maatschappelijke onrust ihkv
handhaving openbare orde bestaat

BSN, naam, geboortedatum, inhoudelijke
gegevens in rapport KLPD,
beoordelingsgegevens terzake ontstaan
overlast voor openbare orde en veiligheid,
datum ontslag uit penitentie, in te zetten
instrumenten

Burgemeester
Veiligheidshuis
Politie

Gemeentewet
Wet en Besluit justitiële
gegevens ca.

Melding

Maximaal 9 maanden na
ontvangst vernietigen

Word
GCOS (Veiligheidshuis)

Geautomatiseerd

Ministerie van Justitie

AG5

Alarmering bij rampen en calamiteiten

Bestuurders en medewerkers

NAW, telefoonnummer, email
functie en rollen, certificaten, verstrekkingen

Direct betrokkenen bij
rampenbestrijding

Wet veiligheidsregio's

art 40 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art, 40
lid 5, VWbp

AG5

Geautomatiseerd

Beheerder crisisplan

Persoonsgerichte aanpak

Het voorkomen, terugdringen en bestrijden van
overlast en de handhaving van openbare orde
en veiligheid

Personen die overlast (kunnen)
veroorzaken en degenen die mogelijk de
OOV bedreigen en hun systeem

NAW, BSN, geboortedatum, inhoudelijke
gegevens m.b.t. Overlast of bedreiging
openbare orde, politiegegevens,
leerplichtgegevens, bijstand, dagbesteding,
jeugdhulp,

Wijkagent, OM, Veiligheidshuis,
Zorgmijdersoverleg,

Artikel 172 Gemeentewet

Melding

KEDO
GCOS

Informatieknooppunt

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Mogelijke verdachte van georganiseerde
criminaliteit

RIEC
NAW, BSN, geboortedatum, geslacht,
Partners overleg IK
gezinssamenstelling, signalen, anonieme tips
CoJo-overleg
over
Politie

Niet aanwezig

Melding

KEDO

Geautomatiseerd

Betrokkene Partners MASS

MASS-overleg

1. Van mensen die zelfstandig wonen of gaan
wonen complexe problematiek signaleren en het
daarop afstemmen van zorgaanbod;
2. Opvang, begeleiding en zorg efficiënt en
Mensen met complexe problematiek die
doelmatig in te zetten, zodat deze mensen
zelfstandig wonen of gaan wonen en hun
zelfstandig in de samenleving kunnen
naasbetrokkenen
participeren en wanneer dit (tijdelijk) niet
mogelijk is te voorzien in passende zorg en
hulpverlening.

Identificatiegegevens: NAW,
geboortedatum Omschrijving van de
Kernpartners van het MASS Ad hoc
problematiek, waaronder gegevens
partners indien noodzakelijk
1a Wbp 1d Wbp
betreffende de gezondheid en strafrechtelijke vanwege de problematiek
gegevens Aanpak en voortgang

Melding

Verslagen worden na overleg
verwijderd

Word

Veiligheidshuis
Adviseren van de burgemeester over openbare
orde en handhaving

Degenen die genoemd worden in de
politiedocumentatie

NAW, geboortedatum,
Niet van toepassing
(mogelijke) strafbare feiten, bijv. verdenkingen

Artikel 172 Gemeentewet in
combinatie met Artikel 16, lid 1, Melding
sub c Wet Politiegegevens

Zolang als noodzakelijk is voor het Outlook
doel
Whatsapp

Geautomatiseerd

Contactpersonenlijstjes

Communicatie door medewerkers met
contactpersonen

Personen in dienst van of werkzaam ten
behoeve van de gemeente Oosterhout
Collegeleden
Externen

Contactpersoongegevens die de medewerker Conform distributiepatroon
onderhoudt
medewerkers

Intern beheer

art 13 VWbp

30 dagen na verwijderen uit
prullenbak

Exchange

Geautomatiseerd

Medewerkers

Website gemeente
Dienstverleningskanaal (e-formulieren en
gegevensmagazijn)

Personen die via www.Oosterhout.nl een
product of dienst aanvragen

BSN, NAW, product- en dienstgegevens

Het verlenen van diensten via de gemeentelijke
website

Uitvoering publiekrechtelijke
taken

Melding

Zolang als noodzakelijk is in het
kader van de taakuitvoering

Formulierengenerator

Geautomatiseerd

Aanvrager

OOV-portefeuille burgemeester

Caroussel

Behandelend medewerkers
Behandelend medewerkers

Naam, gebruikersnaam, emailadres, rechten
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Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

Ontvangers

Rechtmatige grondslag

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Logging gebruik internet

Loggen internetgebruik met als doel bij
onderzoek gegevens beschikbaar te hebben

Personen in dienst van of werkzaam ten
behoeve van de gemeente Oosterhout
Collegeleden
Externen

Naam, tijdstip en url

Algemeen directeur
Manager
Unitleider

Intern beheer en beveiliging

art 32 VWbp

1 jaar na vastlegging

Firewal

Geautomatiseerd

Loggingsysteem

Centrale gebruikersadministratie (AD)

Autoriseren van medewerkers voor toegang tot
het netwerk / aanmaken account

Personen in dienst van of werkzaam ten
behoeve van de gemeente Oosterhout
Collegeleden
Externen

Naamgegevens, functie, telefoonnr. vast en
mobiel, emailadres, team, autorisaties

Functioneel beheerders van de
afnemende applicaties

Intern beheer

art 32 VWbp

Bij uitdiensttreding medewerkers
worden de gegevens verwijderd
Active Directory
Emailaccount heeft gescreend op
nog te archiveren stukken

Geautomatiseerd

medewerkers

Assyst

Registatie van (systeem)storingen, problemen
hard-/sofware en uitgegeven hulpmiddelen (bijv
voor ARBO)

Personen in dienst van of werkzaam ten
behoeve van de gemeente Oosterhout
Collegeleden
Externen

Naamgegevens, functie, telefoonnr. vast en
mobiel, emailadres, team, autorisaties,
locatiegegevens

Intern beheerders voor uitvoeren
servicediensten

Intern beheer

art 33 VWbp

Bij uitdiensttreding medewerkers
worden de gegevens verwijderd

Assyst

Geautomatiseerd

medewerkers
management

Digitale telefooncentrale

Communicatie mogelijk maken door middel van
telefonie en mobiele dataverkeer

Gebruikers telefonische hulpmiddelen

Voor, achternaam, telefoonnummer, type
toestel, macadres

Management
KCC, geregistreerde aanvragers

Intern beheer en beveiliging

art 34 VWbp

Gegevens worden verwijderd bij
uitdiensttreding

Mitel

Geautomatiseerd

Medewerkers
P&O

Key2DDS

Distributiekanaal en magazijn van diverse
Inwoners, oud-inwoners
basisgegevens voor verschillende verwerkingen

Binnengemeentelijke afnemers
Persoonsgegevens BRP Oosterhout en uit de
ingevolge Regeling BRP
landelijke voorziening
Autorisatiebesluit MinBzk

Intern beheer

Melding

Dagelijkse verversing van de
bronnen

DDS

Geautomatiseerd

BRP
BAG

Gegevensmagazijn

Opslag van gegevens die meervoudig gebruikt
worden en vanuit het magazijn te distribueren
middels broker.

Persoonsgegevens uit de basisregistratie
conform autorisatietabellen in de back-office
applicatie
Beperkte set uit de kernregistraties van de
gemeente.

Afnemers met inachtneming van de
leveringsvoorwaarden van de
basisregistraties

Intern beheer

Melding

Dagelijkse verversing van de
bronnen

Het gegevensmagazijn

Geautomatiseerd

BRP
BAG

Afsprakensysteem

Maken van afspraken door klanten van de
gemeente Oosterhout

Intern behandelaar

Intern beheer

art 34 VWbp

Na afspraak te verwijderen

tripleforms
Q-Matic

Geautomatiseerd

Subsidieverordening en
beleidsregels

Melding

Word
Excel
Corsa
Greenvalley

Geautomatiseerd

JVS

Geautomatiseerd

Personen van wie persoonsgegevens en
brongegevens voorkomen in de
basisregistraties en in de kernregistraties
(bijv. Beperkte set van gegevens van
medewerkers met hun bevoegdheid om
basisgegevens/applicatie te gebruiken)

Degene die een afspraak wil maken

Behandelen van verzoeken om subsidie op
gebied van sport, cultuur, zorg/welzijn
Subsidie instellingen
Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Uitvoering leerplichtwet en RMC-wet
Leerplicht en voorkomen voortijdig
schoolverlaten

VVE, gesubsidieerd.
Stichting voert uit

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Controle op gesubsideerde VVE

Medewerkers die gebruik maken van Qmatic voor operationele en beleidsmatige
doelen

Aanvragers van subsidie namens de
rechtspersoon (bestuurslid)

Achternaam, e-mailadres en telefoonnummer,
geboortedatum, datum afspraak,
productaanvraag
Accountgegevens medewerker vanuit AD,
gegevens over de wijze van uitvoering door
de medewerker
NAW rechtspersoon, banknr.
Contactpersoon: NAW, tel.nr, email, functie
Aard subsidie
Ledenlijsten met NAW-gegevens en
geboortedatum van de leden.

Een ieder die kennisneemt van de
subsidiebeschikking
Financiën
Regionaal informatie en
expertisecentrum

Wordt jaarlijks verwijderd.

NAW, telefoonnummer., emailadres,
bijzonderheden, geboortedatum, geslacht,
administratienummer, Bsn Nationaliteit,
geboorteplaats,
Leerplichtigen
In- en afschrijving en reden
Maatschappelijk werk, GGD,
Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep
Verwijsindex, RvK, Politie, Openbaar
School, onderwijssoort en -niveau, dossier
Ministerie, Jeugdzorg,
waarin rapportagegegevens
(Zorgadviesteams in en extern),
SVB, Onafh. Psycholoog,
Wijkagent, Onderwijsinstellingen,
Andere gemeenten
BSN, NAW, geboortedatum, geslacht,
RMC voor niet leerplichtigen
Ouders, voogden, verzorgers leerplichtigen telefoonnummer, emailadres
Nationaliteit, geboorteland, geboortegemeente Werkplein West-Brabant
ISD
Samenwerkingsverbanden PO en
VO
NAW, telefoonnummer., emaiadres,
Regionaal informatie en
bijzonderheden, geboortedatum, geslacht,
expertisecentrum
administratienummer, Bsn Nationaliteit,
Niet-leerplichtigen die de leeftijd van 23
geboorteplaats,
jaar nog niet hebben bereikt zonder
In- en afschrijving en reden
startkwalificatie
Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep
School, onderwijssoort en -niveau, dossier
waarin rapportagegegevens

Degenen die in aanmerking komen voor
VVE

Naam, geboortedatum, inschrijving

Voorschool

Maximaal 2 jaar, conform art. 12,
lid 5 Vrijstellingsbesluit.

Leerplichtwet en RMC-regeling
Wet passend onderwijs
Wet PO en Wet VO
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Kodision

Verwijdering categorisch alle
personen v.a. leeftijd van 23 jaar.

art 40 VWbp

Zolang als nodig is voor controle
op subsidieverlening

Geautomatiseerd

Herkomst gegevens

Afsprekers

Aanvrager

Maximaal 2 jaar, conform art, 20
lid 5, Vrijstellingsbesluit.
Melding

Protocol thuiszitters

Wet ontwikkelingskansen door
kwaliteit en educatie

Verwerker

Meta-objects

BRP
Leerplichtambtenaren
Toezichthouders
Onderwijsinstellingen

Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

Registratie Kinderopvang en
peuterspeelzalen

NAW, telefoon, rechtsvorm, KvK-nr, email,
website, aantal kindplaatsen
Kopie verklaring omtrent gedrag en geldig
identiteitsbewijs met bsn
Houder kindercentrum of gastouderbureau Kopie VOG rechtspersoon
Kwalificatiestukken bemiddelingsmedew.
Advies GGD
Besluit en motivatie
1. Publicatie van kinderopvangvoorzieningen die
Naam, telefoonnr en email contactpersoon
voldoen aan de wettelijke vereisten
2. Behandelen van aanvragen om te worden
ingeschreven en wijzigingen door te voeren in
het landelijk register Kinderopvang en
NAW, telefoon tijdens opvang, bsn/Sofinr.
Peuterspeelzalen
Adres kinderopvang
Kopie bewijsst.beroepskwal. en spoedeisende
hulpverlening
Gastouder
Kopie ID-bewijs, bsn, verklaring omtr. gedrag
gastouder en alle personen vanaf 18 jaar op
opvangadres = huisadres
Advies GGD
Besluit en motivatie

Klantenadministratie zwembad

Registratie klanten, waaronder verenigingen

Abonnementhouders

Administratie zwemlesnemers
(Internetzwemscoremodule)

1. Aanvragen van zwemles door wettelijke
vertegenwoordigers voor kinderen
2. Het verzorgen van zwemles en het volgen
van de leerling

Planning.nl

Ontvangers

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (Landelijke register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen)
Wet Kinderopvang en
i.c. DUO
kwaliteitseisen peuterspeelzalen
GGD
Besluit registratie Kinderopvang
Een ieder die het register
kinderopvang raadpleegt voor de
openbare gegevens

Melding

Gegevens worden bewaard
zolang dat voor het doel
noodzakelijk is

Corsa

Geautomatiseerd

NAW, telefoonnummer, emailadressen,
rekening

Financiële administratie

Art. 8f Wbp

art 40 VWbp

Na 2 jaar automatisch verwijderd

Kassaeserveringssysteem Wi
Geautomatiseerd
nconsist

Vconsist

Klanten

Zwemlesnemers

NAW, leefitjd, geslacht, E-mailadres
Vorderingen zwemles

Ouders van de kinderen

Art. 8f Wbp

Melding

Internet zwemscore

Vconsist

Klanten

Plannen van werkzaamheden en activititeiten

Medewerkers Oosterhout, unit
stadsbeheer

Unitleider
NAW, telefoonnr., emailadres, gekoppeld aan Hoofd bedrijfsvoering
activiteiten die men uitvoert
Medewerkers onderling
Planner

Track en Trace

Bedrijfsvoering en planning

Medewerkers Oosterhout, unit
stadsbeheer

Gereden routes, km-standen, rijtijden dmv
GPS-tracking

Meldingenadministratie openbare ruimte

Afhandelen van meldingen openbare ruimte en
voortgangsbewaking

Melders

Meldingen gaan naar de
NAW, tel.nr., mailadres, aard van de melding, behandelende medewerkers
locatie, afhandeling
Uitvoerend aannemers
!GO

Gemeentewet, Milieuwetgeving,
APV etc.
Wegenwet

art 40 VWbp

Meldingen openbare verlichting

Afhandelen van meldingen openbare verlichting
Melders
en verkeersregelinstallaties

NAW, OV of VRI, waar wat kapot is,

Montad

Gemeentewet, Milieuwetgeving,
APV etc.
Wegenwet

Afvalinzameling

Inzameling mogelijk maken
Opleggen van afvalstoffenbelasting
Onderzoek en statistiek

Bewoners van adressen

AW, gewicht, tijdstip aanbieding, GPS,
chipnummer, soort afval (fractie)

Inofim
Sulo
BWB
BCA
Betrokkene

Ondergrondse vuilcontainer (OVC)

Inzameling mogelijk maken
Opleggen van afvalstoffenbelasting
Onderzoek en statistiek

Degenen die bevoegd zijn om gebruik te
maken van de OVC

BWaste
Inofim
AW, aantal aanbiedingen, tijdstip aanbieding,
BWB
pasnummer
BCA
Betrokkene

Milieustraat onbetaald

Onderzoek en statistiek

Bewoners van adressen

Tik, chip, tijd

Milieustraat betaald

Inzameling mogelijk maken
Opleggen van afvalstoffenbelasting
Onderzoek en statistiek

Pasbeheerder

Chip, tijd, gewicht

Unitleider
Hoofd bedrijfsvoering
Gemeentesecretaris
Politie (bij aangifte)

Rechtmatige grondslag

Geautomatiseerd

Verwerker

Kinderopvangcentra
Gastouderbureau's

8f Wbp

Visibox

Planning.nl

8f Wbp

Easytrack

Rietveld

Maximaal 2 jaar nadat het
gemelde probleem is opgelost

Melddesk

Geautomatiseerd

Melding

Moon

Geautomatiseerd

Wet Miliebeheer
Afvalstoffenverordening
Oosterhout
Uitvoeringsbesluit
afvalstoffenverordening

Melding

Containermanagementsysteem Geautomatiseerd

Inofim

Wet Miliebeheer
Afvalstoffenverordening
Oosterhout
Uitvoeringsbesluit
afvalstoffenverordening

Melding

AWRS

Geautomatiseerd

Bwaste
Inofim

Pfister
Inofim
BCA

Wet Miliebeheer
Afvalstoffenverordening
Oosterhout
Uitvoeringsbesluit
afvalstoffenverordening

Melding

WinWeight

Geautomatiseerd

Pfister
Inofim

Pfister
Inofim
BCA

Wet Miliebeheer
Afvalstoffenverordening
Oosterhout
Uitvoeringsbesluit
afvalstoffenverordening

Melding

WinWeight

Geautomatiseerd

Pfister
Inofim
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Herkomst gegevens

Melders

Montad

Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

Ontvangers

Rechtmatige grondslag

Papierinzameling

Onderzoek en statistiek

Bewoners van adressen

Chip, tijd, gewicht, GPS

Sulo
Inofim
BCA

Wet Miliebeheer
Afvalstoffenverordening
Oosterhout
Uitvoeringsbesluit
afvalstoffenverordening

Aan- en verkoop gemeentegronden o.a.
Ivm oneigenlijk gebuik, snippergroen,

Behandelen van aan- en verkoop
Handhaven legaal gebruik grond

Gebruikers

BSN, NAW, tel.nr., locatie, oppervlakte en
aard van het gebruik, copietje paspoort

Financiën
Notaris
Deurwaarder
Rechtbank

BW 5, Eigendomsrecht

Basisregistratie Kadaster

Achterhalen rechthebbenden en oppervlakten
percelen grond en objecten bij taken die de
gemeente uitvoert waarbij kadastrale gegevens
nodig zijn en waarvoor de gemeente gerechtigd
is op basis van het contract

Zakelijk gerechtigden

Huisvesting statushouders

Huisvesten van statushouders

Leegstandswetvergunningen

Vrijgesteld

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Verwerker

WinWeight

Geautomatiseerd

Pfister
Inofim

Herkomst gegevens

art 40 VWbp

Maximaal 2 jaar (zie art. 40, lid 5
VWbp)

Word
Corsa

Geautomatiseerd

Kadaster

NAW, geboorteplaats en -datum, BRK-nr.,
soort zakelijk recht, BSN

Grondzaken (via stroomlijn)
Alle medewerkers die geautoriseerd
zijn voor niveau 2 stroomlijn: EZ,
Proejctmedewerkers
Kadasterwetgeving
stadsontwikkeling, GEOmedewerkers, Vergunningen en
Handhaving, Incidentele raadplegers

Melding

Is voortdurend actueel en de
historie wordt opgeslagen

Module BRK via
gegevensmagazijn gekoppeld
met registratie van Vicrea,
KEy2percelen

Geautomatiseerd

Kadaster

Statushouder

BSN, V-nr., NAW, geboortedatum,
nationaliteit, gezinssituatie, burgerlijke staat,
verblijfsstatus, woningaanbod

COA
Vluchtelingenwerk
Thuisvester

Huisvestingswet art. 12, lid 3
Taakstelling statushouders
COA-richtlijnen

Melding

Zolang als noodzakelijk is voor het Word/Excel
huisvesten
Corsa

Geautomatiseerd

Het behandelen van aanvragen om
leegstandswetvergunningen, heffen van leges
en geschilafhandeling

Aanvrager leegstandswetvergunning c.q.
Eigenaar van het huis

NAW aanvrager en zaakgegevens zoals
eigendom woning (meestal bewijs),
makelaarsovereenkomst

Financiën

Leegstandswet

art 22 VWbp

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp

SBA
Corsa

Geautomatiseerd

Starterslening

Extra lening voor de hypotheek door de
gemeente te verstrekken

Aanvragers lening

Naw, telefoonnr., woning, inschrijvingsduur in
SVN
Oosterhout

Verordening starterslening

art 40 VWbp

Maximaal 2 jaar, conform art, 40
lid 5, VWbp

Corsa

geautomatiseerd

Gegadigden bouwkavels

Registratie van personen die in aanmerking
willen komen voor de aankoop van een
bouwkavel

Gegadigden

BSN, NAW, geboortedatum, email,
telefoonnummer, partnergegevens (naam,
geboortedatum), voorkeur kavel

BW, boek 5

art 40 VWbp

??

Anterieure overeenkomsten

Het aangaan van anterieure overeenkomsten

Verzoeker/initiatiefnemer

NAW, geslacht, geboortedatum, tel.nr., email,
betaald, exploitatiebijdrage, oppervlakte,
Publicatie van de zakelijke inhoud
bankgarantie, kredietwaardigheid
Planeconoom
Bij rechtspersoon extra: KvK-nr., naam
Financiën
bestuurder, statuten

BW
Wro

art 40 VWbp

art 40Vwbp

Word
Corsa

Geautomatiseerd

Verzoekers/initiatiefnemers
Kadaster
Eigen medewerkers

Overlegpartnerslijst

Externe partijen op basis van een wettelijke
Wettelijke vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro voor het
verplichting
Naam contactpersoon, email, tel.nr.
inbrengen van belangen bij de
Externe partijen die relevent zijn of veel
Naam en adres van het bedrijf
bestemmingplanontwikkeling
belang hebben bij het plan.

Wro, Bro

art 40 VWbp

Lijst wordt geactualiseerd op
regelmatige basis

Excel

Geautomatiseerd

Internet
Brieven
Email

Reacties in de verschillende fasen van
bestemmingsplannen

Het verwerken van de reacties ihkv
inspraakprocedures en wettelijke procedures

Insprekers, indieners zienswijze

NAW, handtekening, inhoud van de inspraak College
en van het bezwaar
Raad

WRO, Bro

art 39 VWbp

Blijft bewaard als onderdeel
documentatie bestemmingsplan

RO-totaal

Geautomatiseerd

Ontwikkeling

Terugstorting parkeergeeld

Terugstoring van ten onrechte betaald
parkeergeld

Aanvrager voor terugstorting

NAW, BSN, email, telefoonnr.,
situatiegegevens (parkeerduur, storing in de
automaat)

Belastingwetgeving

APV
Wegenverkeerswet- en regeling
Weginrichtingsvoorschriften

art 40 VWbp

Maximaal 2 jaar nadat inrit is
aangelegd

SBA
Corsa

Geautomatiseerd

Aanvraagproces

RVV
Lokale beleidsregels
gehandicaptenparkeerplaats
Oosterhout

art 22 VWbp

Tot overlijden kaarthouder of
eerder bij ongeldigheid kaart of bij Excel
verhuizing buiten gemeente
Key2Parkeren
Oosterhout

Geautomatiseerd

Betrokkene

???

Toelichting op ruimtelijke plannen
bevat namen overlegpartners

Financiële administratie

Melding uitwegen

Behandelen van meldingen uitwegen

Eigenaar van het perceel

Aannemer
Opzichter
Groenbeheerder
NAW, telefoonnr., email, toestemming, kosten Beheer/Financiën
KLIC
Waterschappen
Politie

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Behandelen aanvraag vergunning voor een
gehandicaptenparkeerplaats

Aanvragers

BSN, NAW, tel.nr., emailadres, kenteken
auto, wel/niet beschikken over eigen P-ruimte,
aanwezigheid van gehandicaptenkaart en
Buitendienst
geldigheidsdatum, kaart voor bestuurder of
passagier
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Vluchtelingenwerk WestBrabant

Betrokkene
COA

Aanvrager

Register verwerkingen persoonsgegevens

Naam verwerking

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

Ontvangers

Rechtmatige grondslag

Nummerbesluiten

Het toekennen/intrekken van (huis)nummers

Aanvragers Wabovergunning bouwen,
gemachtigde van aanvrager,
eigenaar/gebruiker panden,
projectontwikkelaars

NAW aanvragers en zaakgegevens

Vergunningen

TMV

Verwerken van terugmeldingen

Melders

NAW, inhoud van de melding

Verkeersregelaars en -brigadiers

Aanstellen van verkeersregelaars

Personen die aangesteld moeten worden
als verkeersregelaar bij evenementen

NAW, tel.nr., geb.datum, voldoet aan
kwalificatie van Regeling verkeersregelaars
2009, datum/duur aanstelling en welk
evenement

Bewaartermijn

Applicatie

Soort verwerking

Wet basisregistratie adressen en
art 40 VWbp
gebouwen

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp

BAG
Corsa

Geautomatiseerd

Aanvrager

N.v.t.

Wet basisregistratie adressen en
art 40 VWbp
gebouwen

Maximaal 2 jaar (zie art. 22, lid 6
VWbp

TMV

Geautomatiseerd

Melder

Coördinator inzet verkeersregelaars
Politie

Regeling verkeersregelaars 2009 art 22 VWbp

Maximaal 2 jaar (zie art 22 VWbp) verkeersregelaarsexamen.nl
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Vrijgesteld

Geautomatiseerd

Verwerker

Herkomst gegevens

Stichting Verkeersregelaars Stichting

