
Raadsvoorstel

Zaaknummer L258334
Datum raadsvergadering 3 december 2020
Portefeuillehouder Presidium

Onderwerp aanwijzen functionaris gegevensbescherming en vaststellen 
Jaarrapportage gegevensbescherming 2019

Voorstel
1. Mevrouw M. Udo aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming;
2. Te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt op 25 mei 2018.
3. Jaarrapportage gegevensbescherming 2019 vast te stellen. 

Aanleiding

Op 25 mei 2018 is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de 
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft tot doel de 
bescherming van persoonsgegevens van burgers te vergroten. Dit gebeurt door eisen te 
stellen aan de manier waarop hun gegevens verwerkt mogen worden door 
verantwoordelijken van organisaties waarmee die burger contact heeft. 
Elke organisatie die gegevens verwerkt is op grond van de AVG verplicht om een 
functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Dit is een interne adviseur en 
toezichthouder op de verwerkingen van persoonsgegevens en de naleving van de AVG. 
In dit voorstel wordt uw raad gevraagd mevrouw M. Udo met terugwerkende kracht per 25 
mei 2018 aan te wijzen als FG voor het bestuursorgaan raad om daarmee te voldoen aan de 
AVG. 

Doel / Effect
Voldoen aan de wettelijke verplichting op grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).

Argumenten
1. Het is eenduidig en efficiënt om dezelfde persoon voor de verschillende 

bestuursorganen aan te wijzen.
Op 1 juni 2018 is mevrouw M. Udo door de vier BLNP gemeenten aangesteld en 
aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens als FG. De bevoegdheid voor het 
aannemen van personeel is in de vier BLNP gemeenten gemandateerd aan de 
betrokken gemeentesecretaris. Dit besluit is ter kennisgeving met de colleges gedeeld. 
Formeel gezien is hiermee mevrouw M. Udo nog niet officieel aangewezen als FG voor 
de zelfstandige bestuur- en overheidsorganen: College van B&W, Burgemeester en voor 
de gemeenteraad van Leusden. Door middel van dit raadsbesluit willen wij dit met 
terugwerkende kracht voor het bestuursorgaan raad alsnog regelen.
Mevrouw M. Udo is reeds door het college en door de burgemeester als FG met 
terugwerkende kracht aangewezen. In het kader van eenduidig beleid en efficiënte 
bedrijfsvoering stellen wij u voor om eenzelfde FG aan te wijzen.  
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2. Het betreft een wettelijke verplichting die op overheidsorganen van toepassing is. 
Op grond van artikel 37 AVG is de aanwijzing van een FG verplicht wanneer het gaat om 
verwerking van persoonsgegevens door een overheidsinstantie of overheidsorgaan. 
Binnen een gemeente kunnen meerdere bestuursorganen als verantwoordelijke 
beschouwd worden voor verwerkingen van persoonsgegeven: De burgemeester is 
verantwoordelijk voor alle gegevensverwerkingen die te maken hebben met de openbare 
orde en veiligheidstaken, de raad is verantwoordelijk voor de verwerkingen door de griffie 
en de raadscommissies, en het college van burgemeester en wethouders is 
verantwoordelijk voor alle overige gegevensverwerkingen. Dit betekent dat voor elk van 
de hiervoor genoemde bestuursorganen een FG moet worden aangewezen en moet 
worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  

3. De kandidaat is geschikt.
De AVG bepaalt dat de FG wordt aangewezen op grond van professionele kwaliteiten 
en, in het bijzonder, deskundigheid op het gebied van wetgeving en de praktijk inzake 
gegevensbescherming. Door de selectiecommissie, bestaande uit Ferdinand Contant 
(gemeentesecretaris Putten), Hille de Graaf (kwartiermaker ICT), Christiaan Hartman 
(CISO BLNP) en Chantal Jansen (P&O adviseur a.i. gemeente Bunschoten) is vorig jaar 
unaniem voor mevrouw M. Udo gekozen als kandidaat FG. In de afgelopen jaren heeft 
ze als juridisch adviseur/controller veel ervaring binnen de gemeentelijke wereld 
opgebouwd. 

Kanttekeningen 
1. Eenzelfde FG voor alle bestuursorganen van de gemeente Nijkerk is wettelijk 

toegestaan. 
Dit zorgt voor bewustwording en een goede inbedding in de gemeentelijke organisatie. 
Een FG dient in alle onafhankelijkheid te werken. Hierbij ontvangt de FG geen instructies 
vanuit betrokkenen of gemeente. 

2. Geen keuze voor externe FG. 
Een FG moet voldoen aan de richtlijnen voor functionarissen voor 
gegevensbescherming. Uw raad kan ook een externe FG inhuren. Het nadeel van het 
inhuren van een externe FG is dat dit de inbedding in de organisatie en bewustwording 
niet zal bevorderen. 
 

Financiën 
De functie FG wordt in BLNP verband ingevuld. Conform collegevoorstel van 12 februari 
2018 wordt de functie ingevuld zoals voorgesteld, namelijk voor 32 uur per week en binnen 
de voorgestelde begroting. De kosten worden met de volgende verdeelsleutel over de vier 
gemeenten verdeeld:

FG BLNP
32 uur € 80.000

Bunschoten 16,33% € 13.060
Leusden 28,95% € 23.160
Nijkerk 35.54% € 28.430
Putten 19,19% € 15.350

------------
€ 80.000

L258334 2



 
Communicatie  
Op grond van artikel 37, zevende lid, van de AVG, moet de raad als 
verwerkingsverantwoordelijke:
- De contactgegevens van de FG bekendmaken;
- De contactgegevens van de FG aan de Autoriteit persoonsgegevens melden.
- Informatie hierover plaatsen in de Verordening Raadswerk. Dit wordt na 

aanwijzingsbesluit opgepakt door de griffie. 

Jaarrapportage gegevensbescherming Leusden 2019
Deze FG Jaarrapportage is opgesteld door de functionaris gegevensbescherming in juli 
2020 en in overleg met de regiegroep, via de vier gemeentesecretarissen aangeboden om 
door te geleiden naar college en raad. 
Omdat de meeste verwerkingen onder verantwoordelijkheid van het collega vallen is 
gekozen voor een gecombineerde jaarrapportage

Bijlagen

- Jaarrapportage gegevensbescherming 2019
- Bestuurlijke reactie op Jaarrapportage gegevensbescherming 2019
- Handreiking positionering taken FG
- Leaflet functionaris FG

Het Presidium,

I. Schutte-van der Schans K. Roskam,
griffier voorzitter
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Gelezen het voorstel van het Presidium van 29 oktober 2020, nummer: L258334;
Gelet op de Verordening Raadswerk gemeente Leusden 2018;

b e s l u i t:

1. Mevrouw M. Udo aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming;
2. Te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt op 25 mei 2018.
3. Jaarrapportage gegevensbescherming 2019 vast te stellen. 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 december 2020.

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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