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Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 23 april 2019 

Registratienummer : 04.07 

Portefeuillehouder : H. Keereweer  

Bijlage(n) : -  

Onderwerp : benoeming Functionaris Gegevensbescherming gemeenteraad 

West Betuwe 

 

 

Onderwerp 

Benoeming Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor het bestuursorgaan gemeenteraad West 

Betuwe 

 

Beslispunten 

1. Overgaan tot benoeming van de heer C. Bosman tot Functionaris Gegevensbescherming  

voor het bestuursorgaan gemeenteraad West Betuwe. 

 

Inleiding 

Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gefuseerd tot de nieuwe 

gemeente West Betuwe. Een aantal bedrijfsvoeringstaken, waaronder de functie FG is bij de 

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe ondergebracht. De FG moet 

door de bestuursorganen gemeenteraad, college en burgemeester afzonderlijk worden benoemd. 

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Dit 

is een verordening van de Europese Unie (EU) en bevat regels voor de bescherming van gegevens die 

direct gelden in alle lidstaten van de EU. Deze nieuwe wetgeving verplicht gemeenten tot het 

aanwijzen van een functionaris gegevensbescherming. 

 

In artikel 38 van de AVG staat de positie van de FG beschreven. Dit artikel borgt dat de FG zijn taken 

onafhankelijk kan verrichten. De taken van de FG staan beschreven in artikel 39 van de AVG en 

betreffen onder meer het informeren en adviseren van het bestuur en de medewerkers over hun 

verplichtingen ut hoofde van de AVG. De FG ziet toe op de naleving van de AVG en het privacy-beleid 

binnen de gemeente West Betuwe en heeft daarnaast een adviserende rol bij de zogenaamde 

gegevensbeschermings-effectbeoordeling. De FG is aanspreekpunt voor de Autoriteit 

Persoonsgegevens (externe toezichthouder) en belanghebbenden. Als zodanig vallen ook de 

verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens in verband met de taakuitoefening van de 

gemeenteraad als bestuursorgaan onder het onafhankelijk toezicht van de FG. 

 

Besluitgeschiedenis 

De heer C. Bosman vervangt de heer J.C.L. Beks, die als FG was benoemd voor de gemeenten 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. 

 

Beoogd effect 

Met de benoeming van de FG voldoen aan de verplichting uit artikel 37 van de AVG en daarmee het 

beperken van bestuurlijke risico’s (financieel en imagoschade). 
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Argumenten 

1. Op grond van artikel 37, eerste lid van de AVG is de aanwijzing van een FG verplicht wanneer 

het gaat om verwerking van persoonsgegevens door een gemeente. Het is dus een wettelijke 

verplichting om een FG te benoemen. 

2. Binnen gemeenten kennen we meerdere bestuursorganen die als verantwoordelijke kunnen 

worden beschouwd voor verwerkingen van persoonsgegevens. De raad, het college en de 

burgemeester. Dit betekent dat de gemeentelijke FG door elk van deze bestuursorganen 

moet worden benoemd en als zodanig worden aangemeld bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Kanttekeningen 

Indien er geen FG wordt benoemd en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens loopt het 

gemeentebestuur het risico op een forse boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Duurzaamheid 

- 

Financiën 

- 

Uitvoering 

Op grond van artikel 37, zevende lid van de AVG moet de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde uw 

gemeenteraad: 

- de contactgegevens van de FG bekend maken en 

- de contactgegevens van de FG aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden. 

 

Planning 

- 

Evaluatie 

De FG zal samen met de organisatie van West Betuwe een FG-jaarplan (planning- en controlcyclus) 

opstellen. In het jaarplan wordt opgenomen welke tijd nodig is om taken uit te voeren en welke 

prioriteiten deze taken hebben. Het gaat dan om vragen als: Wat doen we wel en wat doen we niet?, 

Hoe wordt een “privacy-office” ingericht die de organisatie en het bestuur adviseert bij privacy-

vraagstukken? Het FG-jaarplan is meteen ook een handvat voor het maken van een jaarverslag. 

 

Communicatie 

Dit besluit zal op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt. 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

griffier     burgemeester 

A.J. van den Brink,  H.W.C.G. Keereweer,                                                                                                 
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Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de informatiemanager Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe; 

 

gelet op het bepaalde in de artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

 

besluit: 

 

over te gaan tot benoeming van de heer C. Bosman als Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor 

de gemeenteraad van West Betuwe. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 23 april 2019, nummer 07 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

 

 

 


