
Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team BMO

Jubileaoverzichten:

60, 65, 70, 75 en nog 

langjariger huwelijken

100, 100+ jarigen

B&W
Felicitaties van burgemeester via 

brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea 

criteria voldoen

NAW, telefoonnr., geboortedatum, 

burgerlijke staat, huwelijk, kopie 

huwelijksakte bij 60 en 70-jarige 

huwelijken, bloemen of bezoek

Commissaris van de Koning

Kabinet van ZM de Koning en 

HM de Koningin

Bloemist

BRP E
Periodiek geactualiseerd 

aan de BRP

Decorandus

BSN, NAW, anr. Geboortedatum, 

burgerlijke staat, beoordelingsgegevens

Justitiële gegevens ogv art 30, lid 1 d  

Besluit Justitiële en Strafvorderlijke 

gegevens

Politiegegevens ogv art. 4:3, lid i Besluit 

Politiegegevens

Voortgangsmonitoring

Resultaat procedure

Voorsteller
NAW-gegevens, telefoonnr., email, relatie 

t.o.v. de kandidaat

Ondersteunende relaties 

vrijwilliger

NAW, functie, telefoonnr., emailadres 

relatie t.o.v. de kandidaat

team BMO
Gemeentelijke 

onderscheidingen
B&W

Waarderen namens het bestuur 

van een persoon met 

maatschappelijke verdiensten met 

het gemeentecompliment en de 

erepenning

Kandidaat NAW, geboortedatum, reden n.v.t.

Voordragers

en andere 

informatiebronnen

E
Zolang als de kandidaat 

in leven is

team SO
Omgevingsvergunningen

- en melding
B&W

Het behandelen van aanvragen van 

omgevingsvergunningen, heffen 

van leges en geschilafhandeling

Bestuurlijke en preventieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad

Aanvrager en 

gemachtigden van 

aanvragers, 

bezwaarmakers, 

omwonenden

NAW, tel.nr., email, bsn, inschrijfadres, 

zaakgegevens, KvK-gegevens 

(eHerkenning voor bedrijven), kadastrale 

gegevens, type vergunning, bouwkosten

Vertegenwoordiger aanvrager

Aanvrager

Bezwaarmaker

Belastingdienst

Degene die inzage krijgt

Financiële administrate

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

ODRA 

Adviesorganen (provincie, 

Waterschap, buurgemeenten)

Veiligheidsregio Gelderland 

Midden

Bibob

Kadaster ihkv Wkpb (geluid)

Bezwaarcommissie en 

rechtbank

Aanvragers / 

gemachtigde

Handhavers

Bezwaarmakers

E
Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp

team SO en 

stadsbeheer
Marktvergunningen B&W

Behandelen aanvragen voor 

vergunningen in het kader van de 

uitvoering marktverordening 

Marktondernemers, 

waaronder meelopers

NAW, tel.nr., email, Iban, lidmaatschap, 

branche, KvK-gegevens, ID-bewijs
Financiële administratie Aanvragers E

Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp)

team SO en 

stadsbeheer
Heffen havengelden B&W

Registratie van schepen die de 

haven hebben aangedaan en 

versturen van facturen

Eigenaar van het schip 

NAW, IBAN, naam van het schip, lengte  of 

oppervlakte van het schip bij pleziervaart, 

datum aankomst / vertrek.

Financiën Betrokkene E Volgens archiefwet

Zolang als noodzakelijk 

is in het kader van de 

taakuitvoering

Waarderen van een burger met zijn 

inzet voor de gemeenschap d.m.v. 

het uitreiken van een KO

Commissaris van de Koning

Voordragers

en andere 

informatiebronnen

Terugkoppeling van 

Kapittel en van de 

gouverneur

Eteam BMO Koninklijke Onderscheidingen B
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team SO Ontheffingen algemeen WVW B&W Verlenen van ontheffingen WVW Aanvragers  / Houders
NAW, telefoonnr., emailadres, kenteken, 

locatie waarvoor de ontheffing moet gelden

Buitendienst

BOA's
Betrokkene E

Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp

team SO

Milieumeldingen

Gebruiksmeldingen B&W

Het behandelen van aanvragen van 

omgevingsvergunningen en het 

doen van meldingen en 

geschilafhandeling

Bestuurlijke en preventieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad

Aanvrager en 

gemachtigden van 

aanvragers, 

bezwaarmakers, 

omwonenden

NAW, tel.nr., email, bsn, inschrijfadres, 

zaakgegevens, KvK-gegevens, statuten

Vertegenwoordiger aanvrager

Aanvrager

Bezwaarmaker

Degene die inzage krijgt

Uitvoering/Handhaving

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

Regionale uitvoeringsdienst 

Adviesorganen (provincie, 

Waterschap, buurgemeenten)

Bibob

Kadaster ihkv Wkpb (geluid)

Aanvragers

Handhavers

Bezwaarmakers

E
Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp

team SO Stookontheffingen B&W
Handhaven van Wet Milieubeheer, 

artikel 10,2 en APV

Aanvrager van 

stookontheffing (meestal 

bestuurslid vereniging)

NAW, telefoonnummer, stooklocatie, datum 

van plaatsvinden
Brandweer Aanvragers E

Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp)

team SO
Registratie verzoeken om 

bodeminformatie
B&W

Registratie verzoeken om 

bodeminformatie

Aanvragers 

bodeminformatie 

(voornamelijk makelaars 

en projectontwikkelaars en 

adviesbureau's)

NAW aanvragers en zaakgegevens N.v.t. Aanvrager E
Maximaal 2 jaar nadat 

verzoek is afgehandeld

team SO Hogere waardebeschikkingen B&W
Opleggen hogere grenswaarden 

geluid

Omwonenden die te 

maken krijgen met hogere 

grenswaarden

NAW, geluidsbelasting, bezwaar of beroep, 

de resultaten van de procedures
Aannemers BRP E

Excel bevat alleen adres 

en die blijven bewaard

team 

Stadsbeheer
Verkeersregelaars B&W Inzetten verkeersregelaars Aspirant verkeersregelaars

NAW, telefoonnr., kwalificaties, en 

instructie via e-learning

Vereniging die mensen inzet

Politie
E

Verwijderd nadat 

betrokkene niet meer 

aan de eisen voldoet

team interne 

zaken
Kermisvergunning B&W

Registratie van exploitanten aan 

wie een kermisstandplaats is 

gegund

Innen van de kermisgelden

Handhaving OOV

Kermiseploitanten

NAW, telefoonnr., bedrag waarmee wordt 

ingeschreven,  gegevens over het soort 

attractie

Financiële administratie

SO/Vergunningen

Brandweer

Politie

Toezicht en handhaving

BHV-organisaties

Exploitanten E
Maximaal 2 jaar nadat 

de huur is beëindigd

team Interne 

Zaken  

Video-opnamen van openbare 

bijeenkomsten met de 

gemeenteraad 

Raad

Openbare verslaglegging van 

openbare bijeenkomsten van de 

gemeenteraad

Een ieder die aanwezig is 

bij de openbare 

bijeenkomsten van 

raadsvergaderingen

Gezichten en stemmen betrokkene in 

context van de beraadslagingen

Een ieder die kennisneemt 

van de video-opname
Opname E

Journalistieke 

doeleinden
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

Afzenders en 

geadresseerden

Klanten

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)

Behandelaar
Naam behandelend medewerker

Autorisatie
Afdelingshoofden

team Interne 

Zaken  
Archief B&W

Archiveren van documenten op 

grond van de Archiefwet

Alle personen wiens 

gegevens voorkomen in de 

archiefbescheiden van het 

dynamisch en semistatis 

archief van de gemeente 

Doesburg

De gegevens die deel uitmaken van de 

archiefbescheiden

Archivaris 

Medewerkers die documenten 

nodig hebben voor het werk

Organisatie E

Persoonsgegevens 

worden verwijderd zodra 

zij hun belang voor de 

archiefbestemming 

hebben verloren

team Interne 

Zaken  

Behandelen van verzoeken om 

archief stukken uit het (semi)-

statisch archief van de 

gemeente 

B&W

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. Verzoekers E

Na 7 jaar worden de 

brieven verwijderd

team 

publieksbureau 
Gehandicaptenparkeerkaarten B&W

Uitvoering regeling 

gehandicaptenparkeerkaart
Aanvragers

NAW, BSN, klantnr, tel.nr., 

rijbewijsgegevens, medisch advies, pasfoto

Keuringsarts

Financiële administratie
Betrokkene E

Minimaal 5 jaar ivm 

medische advisering

team 

publieksbureau 
Gehandicaptenparkeerplaatsen B&W

Behandelen aanvraag om een 

gehandicaptenparkeerplaats
Aanvragers

NAW,  tel.nr., emailadres, kenteken auto, 

wel/niet beschikken over eigen P-ruimte, 

aanwezigheid van gehandicaptenkaart 

bestuurder en geldigheidsdatum, medisch 

advies

Keuringsdienst

Financiële adminstratie

Buitendienst

Betrokkene E
Minimaal 5 jaar ivm 

medische advisering

team 

publieksbureau 
Parkeervergunningen B&W

Behandelen aanvragen P-

vergunning
Aanvragers / Houders

NAW, geb.datum, geslacht, tel.nr., 

emailadres, kenteken, vaststelling 

inwonerschap

Stadsbeheer/BOA's Betrokkene E
Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp

team 

publieksbureau 
Begraafplaatsadministratie B&W

Registratie en administratie van de 

gemeentelijke begraafplaats

Rechthebbenden, 

belanghebbenden en 

overledenen

Rechthebbenden/belanghebbende: NAW-

gegevens, relatie tot overledene, 

telefoonnr., email, bsn, anr., 

belastingplichtig

Overledene: naam, voornamen, 

geboorteplaats en -datum, datum en plaats 

overlijden, datum begraven, grafnummer, 

registratienummer

Heffingsambtenaar

Openbaar (enkel naam 

overledene, plaats van 

begraven en grafnummer)

Begrafenisondernemer

BRP

Begrafenisonderneme

rs

E
Maximaal 2 jaar (Zie 

artikel 25, lid 5 VWbp)

team 

publieksbureau 
Leegstandswetvergunningen B&W

Het behandelen van aanvragen om  

leegstandswetvergunningen, heffen 

van leges en geschilafhandeling

Aanvrager 

leegstandswetvergunning 

en gemachtigde van 

aanvrager

NAW aanvragers en zaakgegevens, Financiële administratie Aanvrager E
Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp

Registratie van de ontvangst, 

behandeling en afdoening van 

documenten, zowel papier, email 

als elektronisch

Inkomende post en 

BRP
E

Afhankelijk van het type 

document te bepalen 

welke 

vernietigingstermijn geldt 

of dat een bewaarplicht 

geldt

team Interne 

Zaken  

Documentaire 

informatievoorziening

(Zaaksysteem)

B&W
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team 

publieksbureau 

Camerabewaking 

gemeentelijke gebouwen
B&W

Preventie in het kader van 

veiligheid en overlast

Verzamelen objectief 

bewijsmateriaal

Een ieder die door de 

camera wordt 

geregistreerd

Beeld van de betrokkene

Datum en tijdstip

Locatie

Politie

OM
Camera F

Beelden worden na 1 

week overschreven. 

Incidenten worden 

langer bewaard. Zolang 

als noodzakelijk voor de 

afhandeling

team 

publieksbureau 

Meldingenadministratie 

leefomgeving
B&W

Afhandelen van meldingen 

openbare ruimte en 

voortgangsbewaking

Melders
Naam, adres, tel.nr., mailadres, aard van 

de melding, locatie, afhandeling

Meldingen gaan naar de 

behandelende afdelingen
Melders E

Maximaal 2 jaar nadat 

het gemelde probleem is 

opgelost

team 

publieksbureau 
Duurzaamheidslening

B&W

SVN

Behandelen van een aanvraag voor 

een duurzaamheidslening
Aanvrager

NAW, geboortedatum, aanvraagformulier 

verstuurd, toewijzingsbesluit, leenbedrag, 

rente, looptijd, maandbedrag, 

hypotheeknummer, nieuwe adres

SVN (voor toetsing)
Betrokkene

SVN
E Archiefwet

team 

publieksbureau 

Registratie 

naturalisatieverzoeken
B

Adviseren van Minister van Justitie 

i.v.m. naturalisatie c.a.

Aanvragers met eventuele 

kinderen

BSN, V-nummer, NAW gegevens, 

verblijfsgegevens, naturalisatiegegevens, 

strafrechtgegevens voor de opties

IND

Voor opties: Korpschef en  

JDD

BVV ivm verblijfstitelcontrole

Dossiers natuarlisatie naar 

MinV&J

Betrokkene E Archiefwet

team 

publieksbureau 
Register huwelijksdossiers B&W

Verzamelen van gegevens ivm 

ondertrouw en/of huwelijk 

(partnerschap)

Aanstaande partners, 

getuigen

BSN, NAW gegevens, geboorte, huwelijks, 

oudergegevens, kopie paspoort, 

nationaliteit

Babs Betrokkene en BRP E 18 maanden

team 

publieksbureau 
Keesing authentiscan B

Beoordelen van ID-document op 

echtheidskenmerken

Betrokkene (degene wiens 

document beoordeeld 

wordt)

Identificerende kenmerken op het ID-

document

Marechaussee

Politie
Betrokkene E

team 

publieksbureau 

Verwerking van 

rijbewijsaanvragen, wijzigingen 

en ontzeggingen

B

Verwerking van rijbewijsaanvragen, 

wijzigingen en ontzeggingen en 

herleiden aanvraagformulieren

Aanvrager

BSN, anr., NAW, geboortedatum- en 

plaats, geslachtsnaam echtg., 

rijbewijsgegevens, rijontzegging, medische 

beperkingen

CBR, Rdw Betrokkene en BRP E
11 jaar na uitreiking 

rijbewijs

team 

publieksbureau 
Reisdocumenten B

Afgifte reisdocumenten

(inclusief RAAS)
Aanvragers 

NAW, geboortedatum en –plaats, Bsn, anr. 

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

Voor personalisering naar 

MinBzk

Politie (opsporing strafbare 

feiten)

Rechtbank

Andere gemeenten ivm 

vermissing

MinBzk voor 

paspoortsignaleringen

KMar

MinBuiZa

Betrokkene en BRP E
Maximaal 16 jaar (zie 

art. 24, lid 5 VWbp)

team 

publieksbureau 

Onderzoek verblijfplaats 

inwoners
B&W Actueel houden BRP

In onderzoek gestelden, 

melders 

BRP-gegevens, inclusief de aanduiding in  

onderzoek, onderzoeksdossier

Interne en externe partijen die 

inlichtingen over de 

betrokkene kunnen 

verschaffen

BRP afnemers 

Terugmelding in- en 

extern

Post retour

Deurwaarders

Nieuwe bewoners

Verhuurder

E 12  jaar
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team 

publieksbureau 
Register stembureauleden B&W

Organiseren bemensing van de 

stembureaus
Stembureauleden

NAW, tel.nr. (zakelijk & privé), mail, functie 

(lid of voorzitter), historie, ambtelijk lid

Salarisadministratie

Stembureauleden
Betrokkene en BRP E

Bij opzegging of 

overlijden worden de 

gegevens uit het bestand 

verwijderd

team 

publieksbureau 

Uitvoering Wet op de 

Lijkbezorging
B Sociale uitvaart

Nabestaanden (in het 

geval ze er zijn)

NAW, email, telefoonnr., relatie jegens de 

overledene

 

Afspraken over de lijkbezorging

BRP E

Maximaal 2 jaar, 

conform art, 40 lid 5,  

VWbp

team 

publieksbureau 

Verloren en gevonden 

voorwerpen
B&W

Afhandelen aangiften van 

gevonden en verloren voorwerpen

Aanmelders verloren / 

gevonden voorwerp

NAW-gegevens, telefoonnummer, 

emailadres

Datum, plaats en adres, categorie en 

waarde gevonden voorwerp, wie bewaart 

het voorwerp, wel/niet verstrekken 

gegevens vinder, gegevens bewaarder

Rechtmatige eigenaar

Poltie
Burger E

Waarde kleiner dan €450 

dan 3 maanden

Hoger dan €450 1 jaar 

bewaren

team 

publieksbureau 

Registratie en informatie 

bureau slachtoffers (CRIB)
B

Hulp bieden aan slachtoffers en 

verwanten en uitvoeren van 

vervolgacties

Slachtoffers en verwanten

NAW, geboortedatum, verwantschap, 

opvanglocatie, typering (gezocht of 

opgevangen

Burgerzaken,

Nazorgorganisaties, 

onderzoekers, naasten, 

officiele vertegenwoordigers 

andere landen, Rampen 

Identificatieteam, Burgerzaken 

andere gemeenten

Wet Veiligheidregio E

WOZ/heffingen Geo-registratie en viewer B&W

Op geografische wijze ontsluiten 

van informatie die gebruikers nodig 

hebben in het kader van de 

uitvoering van  Publiekrechtelijke 

taken

Eigenaren / gebruikers 

percelen 
NAW,  BRK-nr., soort zakelijk recht, BSN

Die afdelingen die de door de 

GISviewer ontsloten gegevens 

nodig hebben voor de 

uitvoering van hun 

publiekrechtelijke taken

BRK E

Is afhankelijk van de 

bronbestanden (zie o.a. 

BRK)

team 

WOZ/heffingen
Schadeverhaal B&W

Verhalen van schade die 

aangebracht is in openbare ruimten 
Aansprakelijken

NAW, email, telefoon, omschrijving schade 

en eventueel bewijsmateriaal, kenteken
Verzekeraar

Betrokkenen

Politie

BOA's

Interne medewerkers

B

Maximaal 2 jaar, 

conform art. 39 

Vrijstellingsbesluit. 

team 

WOZ/heffingen
Kadasterbestand B&W

Achterhalen rechthebbenden en 

oppervlakten percelen grond en 

objecten bij taken die de gemeente 

uitvoert waarbij kadastrale 

gegevens nodig zijn

Zakelijk gerechtigden

NAW, geboorteplaats en -datum, BRK-nr., 

soort zakelijk recht, BSN, publiekrechtelijke 

beperkingen

Iedereen die in GISVG kan, 

kan bij de gegevens
Kadaster E

Is voortdurend actueel 

en de historie wordt 

opgeslagen

team 

WOZ/heffingen
Administratie aanslagoplegging B&W

Heffen van decentrale belastingen 

Bestuurlijke en preventieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad

Belastingplichtigen

NAW 

geboortedatum 

banknummer

Nr's: A-nr BSN  AKR-nr.

Grondslag heffing / invordering

Gegevens over het object van belasting 

(waarde OZ m³ waterverbruik) 

toeristen

precario

DataB 

Cannock Chase (voor 

naheffingsaanslag parkeren)

Reginaal informatie- en 

expertise cenrum

Kadaster

BRP

NHR

E
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team 

WOZ/heffingen
Dwangbevelenbestand B&W Invorderen belastinggelden Betalingsachterstalligen

NAW, BSN 

Aanslagnr. 

soort belasting 

aanslag 

verschuldigde kosten

Cannock Chase
Belastingheffingenpro

ces
E

team 

WOZ/heffingen

Waardebepaling en 

gegevensbeheer
B&W Waardering Onroerende Zaken

Eigenaren /gebruikers 

onroerende zaken

NAW, A-nr. BSN

Objectgegevens 

marktgegevens 

inhoud 

oppervlakte 

type onroerend zaak (woning niet woning)

Waarde

Datum belanghebbend

Kadastrale gegevens

KvK

Vertegenwoordiger 

belastingplichtige

RBD

Waterschappen

CBS taxatiebureau/burgers 

taxatieverslagen

DataB (prognose waardering 

woningen)

SMQ

Waarderingskamer

Kadaster E

team WOZ
Bezwarenregistratie 

belastingen
B&W

Registratie en termijnbewaking 

bezwaarschriften
Bezwaarden

NAW telefoonnummer emailadres 

registratienummer

Inhoud bezwaar

Vertegenwoordiger bezwaarde

Taxatiebureau

Rechtbank

Gerechtshof

Hoge Raad

Waarderingskamer

Bezwaarmakers

Voorliggende 

processen

E

team WOZ Diftar B&W
Gedifferentieerde heffing van 

afvalstoffen

Bewoners van adressen 

van woningen

identificator, adres, bsn, NAW 

belastingplichtige, te betalen bedrag
Invorderingsambtenaar Circulus Berkel E 10 jaar

team WOZ Administratie kwijtscheldingen B&W
Registratie en behandeling 

verzoeken om kwijtschelding
Aanvragers

NAW, BSN, burgerlijke staat, 

kostendelernrom, sofinr, geboortedatum, 

aanslagnummers, inkomens- en 

vermogensgegevens: banksaldi, 

Autogegevens: kenteken, merk, type en 

waarde

Huur- en zorgtoeslag, gegevens, 

zorgverzekering, betalingsverplichtingen, 

hypotheek, UWV,  rijksbelastingen, en 

overige gegevens relevant voor de 

beoordeling

Inlichtingenbureau

Cannock Chase

Betrokkene

Inlichtingbureau
E 10 jaar

team WOZ Registratie hondenpenningen B&W Heffen van hondenbelasting
Hoofdbewoner adres waar 

hond verblijf houdt
NAW, aantal hond

Betrokkene

BOA's
E
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team BMA Handhaving illegale activiteiten B&W

Opsporen en handhaven van het 

omgevingsrecht en bijzondere 

wetten

Bestuurlijke en preventieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad

Eigenaren

Bewoners

Gebruikers

Contactpersonen van 

bedrijven

NAW, geboortedatum, telefoonnummer, 

email, KvK-gegevens, 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

Financiële afdeling voor 

invorderen dwangsom

OM bestuurlijk 

strafbeschikking milieu

Handhavers

Tipgever
E

Zolang als noodzakelijk 

is voor het doel

team WOZ Aansprakelijkstellingen B&W

Afhandeling van 

aansprakelijkstelling van de 

gemeente

Degene die aansprakelijke 

stelt

NAW, email, telefoon, omschrijving schade 

en eventueel bewijsmateriaal, 

bankrekeningnr., verzerkerd (casco), 

herstelofferte en factuur, pv politie

Verzekeringsmaatschappij bij 

letselschade en sommige 

gevallen boven eigen risico

Politie

Betrokkenen

Politie

BOA's

Interne medewerkers

B

Maximaal 2 jaar, 

conform art. 39 

Vrijstellingsbesluit. 

team WOZ

Beheren 

verzekeringsportefeuille 

gemeente Doesburg

B&W
Afwikkelen van 

verzekeringskwesties

Degenen wiens gegevens 

in verzekeringszaken 

worden verwerkt

NAW, geboortedatum, verzekeringssoort, 

bankrekeningnr., omschrijving van 

gebeurtenis waarvoor de verzekering moet 

worden aangesproken 

Verzekeringsmaatschappij betrokkenen B

Maximaal 2 jaar, 

conform art. 39 

Vrijstellingsbesluit. 

Bestuurders (b&w of 

burgemeester)

Naam, foto, functie, portefeuille, 

nevenfuncties, zakelijke, e-mail, tel.nr, 

overige persoonlijke informatie

Raadsleden en 

commissieleden

Naam, foto, functie, privé e-mail, tel.nr., rol, 

politieke groepering, overige persoonlijke 

informatie, deelname commissies

Medewerkers gemeente 

Doesburg
Functie en naam

team 

WOZ/heffingen

Website gemeente 

Dienstverleningskanaal (e-

formulieren)

B&W
Het verlenen van diensten via de 

gemeentelijke website

Personen die via 

www.Doesburg.nl een 

product of dienst 

aanvragen

BSN, NAW, en aanvullende identificerende 

gegevens die nodig zijn voor het product of 

dienst dat wordt gevraagd

Team / Behandelend 

medewerkers
Aanvrager E

Gegevens worden direct 

verwijderd nadat de 

betrokkene zijn aanvraag 

heeft bevestigd

team WOZ Datadistributiesysteem B&W

Distributiekanaal en magazijn van 

diverse basisgegevens voor 

verschillende verwerkingen

Inwoners, oud-inwoners, 

niet-inwoners

Persoonsgegevens BRP, aangehaakte 

gegevens

Binnengemeentelijke 

afnemers ingevolge Regeling 

BRP 

Autorisatiebesluit MinBzk

BRP E Realtime actualisering

team WOZ
Afhandeling 

naheffingsaanslagen parkeren
B&W

Afhandelen van 

naheffingsaanslagen naar 

aanleiding van overtredingen van 

de parkeerverordening

Overtreders
NAW, BSN, feit respectievelijk het voertuig 

kenteken
 Cannock Chase Handhaver E

Betrokkenen E

Zolang in het kader van 

de openbaarmaking via 

de website noodzakelijk 

is

team 

WOZ/heffingen
Website gemeente Doesburg B&W Publiceren van informatie 

Een ieder die de website van 

de gemeente raadpleegt.
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team SO Anterieure overeenkomsten B&W
Het aangaan van anterieure 

overeenkomsten
Verzoeker/initiatiefnemer

Bij rechtspersoon extra: KvK-nr., naam 

bestuurder of contactpersoon met email en 

telefoonnr.

N.v.t.

Verzoekers/initiatiefne

mers

Kadaster

Eigen medewerkers

B / E art 40Vwbp

team SO Verkoop groenstroken B&W
Behandelen verzoek om 

groenstroken te mogen kopen
Verzoekers

NAW, geslacht, tel.nr., email,  betaald, 

hoogte bedrag, oppervlakte en beperkingen 

ten aanzien van het gebruik.

Financiën

Notaris

Beheer openbare ruimte

Verzoeker

Kadaster
B

Maximaal 2 jaar na 

afhandeling van de 

overeenkomst

team SO Reservering bouwgrod B&W
Verlenen van een optie op 

bouwgrond

Verzoekers om een optie 

op bouwgrod
NAW, telefoonnr., mailadres

Financien

Makelaar

Vergunningverleners

Taxateur

Verzoeker B

Maximaal 2 jaar na 

afhandeling van de 

overeenkomst

team SO
Aan- en  verkoop van grond en 

gebouwen
B&W

Aan- en verkoop van grond en 

gebouwen

Aspirant kopers bij verkoop

Eigenaren van grond en 

gebouwen bij aankoop

NAW, geslacht, geboortedatum, tel.nr., 

email,  verkoopbedrag, oppervlakte, 

bankgarantie en voorbehoud financiering, 

burgerlijke staat en huwelijkse 

voorwaarden

Bij rechtspersoon extra: KvK-nr., naam 

bestuurder, statuten 

Financiën

Gebouwenbeheer

Notaris

Gegadigden

Kadaster
B

Maximaal 2 jaar na 

afhandeling van de 

overeenkomst

team SO
Verhuur van gemeentelijke 

eigendommen
B&W

Registratie gegadigden voor 

verhuur panden

Bestuurder van 

verenigingen

NAW, tel.nr., email, te huren object, data 

waarop gehuurd
Financiën voor facturatie Gegadigden B

Maximaal 2 jaar na 

beëindiging 

overeenkomst

team SO Ledenlijst adviescommisie B&W
Communicatie en verzenden 

vergaderstukken

Lid van de 

adviescommissie 

cultuurhistorie

NAW, emailadres, tel.nr. IBAN, financiële 

bijdrage
Financien Betrokkenen E / F

Permanente 

actualisering bij toe- en 

aftreden

team SO Nummerbesluiten B&W
Het toekenn/intrekken van 

(huis)nummers
Verzoeker huisnummer NAW aanvragers en beslissing n.v.t. Aanvrager E

Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp)

team SO
Oneigenlijk gebruik 

gemeentegrond
B&W

Handhaven illegaal gebruik 

gemeentegrond

Waarschuwing beëindigen 

oneigenlijk gebruik

Gebruikers / Zakelijk 

gerechtigden

NAW, tel.nr., locatie, oppervlakte en aard 

van het gebruik

Vergunningverlening

Juridische zaken / Rechtbank

Verzoekers

Tipgevers

B&O

V&H

RO

Kadaster

B
Maximaal 2 jaar (zie art. 

40, lid 5 VWbp)

team SO Planschade B&W
Behandelen planschadeverzoeken

en nadeelcompensatie

Aanvragers planschade en 

verzoekers om 

nadeelcompensatie

NAW-gegevens, telefoonnummer, 

banknummer (indien een vergoeding wordt 

toegekend), kopie eigendomsbewijs, 

inhoud schade en op grond waarvan

Vwb nadeelcompensatie: financiële 

bedrijfsgegevens

Financiën

Adviserend bureau
Aanvragers E

Zolang als voor het doel 

noodzakelijk is

team SO Standplaatsvergunningen B&W
Behandelen van 

standplaatsvergunningen
Standplaatshouders

BSN, NAW, tel.nr., email, branche, KvK-

gegevens
N.v.t. Aanvrager E

Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp)
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team SO
APV vergunningen en -

ontheffingen
B&W

Behandelen van aanvragen in het 

kader van de APV
Aanvragers

NAW, tel.nr., geboortedatum, KvK-

gegevens, organisatie die wordt 

vertegenwoordigd, vergunning- of 

ontheffingsoort, locatie en datum waarop 

de activiteit plaatsvindt

Veiligheidsregio 

Beheer en onderhoud 

openbare ruimte

Stadstoezicht

GHOR = Geneeskundige 

hulpverlening bij ongevallen 

en rampen

Politie

Belanghebbenden

Financiën/ 

Aanvragers E
Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp)

team SO Drank - en Horeca wetgeving B&W

Behandelen van aanvragen om 

vergunningen en ontheffingen 

i.h.k.v. de drank en horecawet

Bestuurlijke en preventieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad

Ondernemers, beheerders 

en bedrijfsleiders van de 

desbetreffende inrichtingen 

en pandeigenaren

Bibob-relaties

BSN, NAW, tel.nr., geboortedata, email, 

kopie ID-bewijs

Oppervlakte en andere inhoudelijke 

gegevens

Gegevens Kamer van Koophandel

Strafrechtelijke gegevens

Beoordelingsgegevens

Verklaring sociale hygiene

Arbeidscontracten, werktijden

Bibob-gegevens (zie Bibob-proces)

Regionaal informatie en 

expertsiecentrum

Politie

Financiële administrtie

Aanvragers

Adviesinstanties
E

Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp)

team SO Collectes en Loterijvergunning B&W
Behandelen aanvragen 

loterijvergunning

Contactpersonen van 

verenigingen stichtingen 

en natuurlijke personen

NAW, tel.nr., email, kvk.nr., doel loterij, 

periode waarin de loterij wordt gehouden, 

verwachte opbrengst, aantal loten, balans 

mbt loterij

Financiële administratie Aanvragers E
Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp)

team SO
Aanwezigheidsvergunning 

Kansspelautomaten
B&W

Behandelen aanvragen vergunning 

aanwezigheid automaat in horeca

Ondernemers, beheerders 

en bedrijfsleiders van de 

desbetreffende inrichtingen 

NAW, telef.nr.,KvK-nr., email, soort en 

aantal speelautomaten, NAW eigenaar 

automaten, exploitatienr. van eigenaar, 

kopie ID-bewijs

Financiële administratie

BOA (voor controle / advies)
Aanvragers E

Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp)

team SO Exploitatievergunning B&W

Handhaving soort exploitatie

Bestuurlijke en preventieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad

Vergunningaanvragers 

(exploitanten) en 

medewerkers van 

sexinrichtingen en horeca

BSN, NAW, tel.nr., geboortedata, email, 

Gegevens Kamer van Koophandel

Strafrechtelijke gegevens

Bibob-gegevens 

Politie

Financiële administratie

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

Aanvragers

Adviesinstanties
E

Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp)

P&O- team BMA Werving en selectie B&W Werving en selectie Sollicitanten
NAW, geboortedatum, email, burgerlijke 

staat, CV
Afdelingshoofden/selecteurs Sollicitanten F 4 weken tot max 1 jaar

P&O-team BMA
Registratie van agressie en 

geweld
B&W

Registratie en behandeling van 

agressie en geweld

Medewerker die agressie 

ondervindt 

Naam, 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

Burgemeester

Secretaris

Leidinggevende

Afhandelaar

Politie

Bedrijfsarts

Medewerker C
Zolang noodzakelijk is 

voor het doel
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

P&O-team BMA (Bijna) ongevallen B&W
Beleidsinzichten met betrekking tot 

preventie en afhandeling

Medewerkers in de 

uitoefening van hun functie 

of bezoekers

Naam, toedracht, tijd en plaats van de 

gebeurtenis, artsbezoek, eventueel 

ziekmelding en maatregelen

Leidinggevende

Verzekeraars

Arbeidsinspectie
Medewerker C

Zolang noodzakelijk is 

voor het doel

P&O-team BMA Registratie agressie B&W
Bescherming medewerkers tegen 

agressie en onheuse bejegening
Agressor 

Naam, adres, geboortedatum, BSN, 

telefoonnummer, email en omschrijving 

aard incident

Alleen medewerkers P&O

Manager van degene die 

agressie ondervindt

Eigen onderzoek C

Bewaartermijn is 6 

maanden na bezoek, 

tenzij langer noodzakelijk 

is uit oogpunt van 

beveiliging of op grond 

van een wettelijk 

voorschrift

juridisch advies - 

team BMA

Voortgangsregistratie bezwaar 

en beroep
B&W

Voortgangsmonitoring bezwaar- en 

beroepsprocedures

Indiener bezwaar- en 

beroepschriften

Naam

Onderwerp bezwaar / Beroep

Voortgangsdata

Bijzonderheden

Besluit: gegrond of ongegrond of kennelijk 

niet ontvankelijk

N.v.t.

Bezwaarmakers

Dossierstukken 

vakafdelingen

E

Maximaal 2 jaar, 

conform art. 39 

Vrijstellingsbesluit. 

team BMA Verzendlijst persberichten B&W

Verzenden van persberichten naar 

lokale, regionale en landelijke 

media

Journalisten van de media
Naam, emailadres, telefoonnr., centrale 

redactieadressen van de media

Intern gebruik

Partners die gebruik willen 

maken van de adressen, zoals 

andere gemeente en 

stichtingen  

Betrokkene E

Na doorgifte wijziging 

door een persoon op de 

lijst verwijdering contact 

uit de lijst

team BMA
Veiligheid en toezichtregistratie 

(VTR)
B&W Bedrijfsvoering van BOA's

Personen waarover de 

BOA's (Domein I) 

gegevens registreren in 

verband met opsporing van 

bestuursrechtelijke en 

strafbare feiten

NAW, plaats van het voorval (adres), 

overtreding of strafbaar fgeit

Personen en instanties die 

acties uitvoeren die 

voortvloeien uit de het voorval

BOA's E

10



Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team BMA Bestand Veiligheidshuis 

Partners van 

Convenant VHH  zijn 

gezamenlijk de 

verantwoordelijke 

voor verwerking 

persoonsgegevens

B&W Doesburg voor 

eigen deel 

verantwoordelijke

In gezamenlijkheid een 

persoonsgerichte aanpak 

afspreken ter voorkoming of 

terugdringing van overlast of 

criminaliteit, handhaven openbare 

orde en het verlenen van passende 

zorg aan slachtoffers

Overlastgevende inwoners 

van Doesburg met 

meervoudige problematiek

Datum aanmelding en aanmeldende 

partner

BSN, NAW-gegevens, Aliassen, 

geboortedatum en -plaats, nationaliteit, 

Burgerlijke staat, Foto individu, 

adm.gegevens inschrijving in de BRP, 

Strafvorderlijke gegevens, gegevens 

omtrent verblijfsstatus, Gegevens omtrent 

uitkering(en) dan wel inkomensstuatie, 

Gegevens omtent woon- en gezinssituatie; 

gegevens omtrent schoolsituatie, 

Detentiegegevens, door betrokkene 

verstrekte gegevens relevant voor de 

doelstellingen VHH, gegevens omtrent door 

deelnemers getroffen maatregelen ter 

uitvoering van de maatregelen, 

poilitiegegevens, gegevens betreffende de 

gezondheid.

Voortgangsmonitoring en resultaat

Deelnemers Convenant VHH
Betrokkene en 

convenantpartners
E

Zo spoedig mogelijk na 

behandeling en 

afhandeling, doch 

uiterlijk 5 jaar na 

oplossing probleem

team BMA
Procesmanager huiselijk 

geweld
B&W

Zorg aanbieden daar waar nodig en 

het zoveel als mogelijk voorkomen 

van huiselijk geweld 

Leden van het 

(gezins)systeem

BSN, NAW, geboortedatum, beschrijving 

van de situatie zoals op politiezorgformulier 

(verbalisant, datum/tijdstip, locatie, korte 

omschrijving van het gebeuren), inschatting 

van gedrag

Veilig Thuis

Veiligheidshuis

Jeugdconsulent

Jeugdverpleegkundige CJG

Maatschappelijk werk

Politie

Veilig Thuis E

team BMA

Uitvoering Wet Bijzondere 

Opname Psychiatrische 

Ziekenhuisen (WVGGZ)

B

Administratieve afhandeling van 

een onvrijwillige opname in het 

kader van de Wet BOPZ

Degene die de onvrijwillige 

opname moet ondergaan

Directe familie

NAW gegevens, bevindingen psychiater

Geneeskundig inspecteur voor 

de Geestelijke 

Gezondheidszorg

Officier van Justitie

Hoofd Arrondissementsparket

Wettelijk vertegenwoordiger 

van de in bewaring gestelde 

persoon

Psychiater, OvJ E

Minimale bewaartermijn 

van 5 jaar na ontslag uit 

een psychiatrische 

instelling o.g.v. de 

Archiefwet

team BMA Klachtenregeling B&W
Registreren en controleren 

afhandeling klachten
Klagers

Naam, adres, woonplaats, tel.nr., email

Aard klacht

Data

Besluit: gegrond of ongegrond

Afdeling op wie de klacht 

betrekking heeft

De medewerker op wie de 

klacht betrekking heeft

Externe klachtenadviseur

Nationale Ombudsman

Klagers E

Maximaal 2 jaar, 

conform art. 39 

Vrijstellingsbesluit. 

team BMA
Terugkeerbegeleiding ex-

gedetineerden
B

Ondersteunen van ex-

gedetineerden bij terugkeer naar 

arbeid en maatschappij

Ex-gedetineerden

NAW-gegevens, telefoonnummer

Schulden en huisvesting

Overige gegevens relevant voor de nazorg

PZ

Politie (inspecteur)

Partners in het sociaal domein 

in het geval de hulpvraag 

breder is dan het werkterrein 

van de Participatiewet

Coördinator nazorg ivm 

advisering over en  

afstemming met WMO-

consulent

Partners van het 

Ministerie van Justitie E
Zolang als voor doel 

noodzakelijk

11



Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team BMA Tijdelijk huisverbod B Uithuisplaatsing bij huiselijk geweld

Pleger van huiselijk geweld

Personen ingeschreven op 

het incidentadres 

(achterblijvers)

NAW

Zaakinhoudelijke gegevens

Strafrechtelijke gegevens

Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk 

gedrag

Achterblijvers: NAW en relatie tov de pleger

Veiligheidshuis

Algemeen maatschappelijk 

werk

Politie

Professionals binnen de keten 

(buiten kantinformatie, N.A.W. 

gegevens en 

contactpersoongegevens)

Politie

Veiligheidshuis

En andere die 

signalen van huiselijk 

geweld doorgeven

E
5 jaar na datum 

beschikking

team BMA
Bestuurlijke Informatie 

Justitiabelen
B

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 vermoeden 

van het onstaan van 

overlast/maatschappelijke 

onrust ihkv handhaving 

BSN, naam, geboortedatum, inhoudelijke 

gegevens in rapport KLPD, 

beoordelingsgegevens terzake ontstaan 

overlast voor openbare orde en veiligheid, 

datum ontslag uit penitentie

Veilgheidshuis

Woningcorporatie

Burgemeester

Minister van Justitie E

Maximaal 9 maanden na 

ontvangst vernietigen als 

er niets gebeurd, anders 

5 jaar na afwikkeling 

team BMA BIBOB B&W

Beoordelen integriteit van 

verzoekers  vergunningen op grond 

van de Algemene Plaatselijke 

Verordening betreffende inrichting 

of bedrijf, de Drank- en horecawet 

of Vastgoedtransacties

Bestuurlijke en preventieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad

Aanvragers van 

vergunningen DHW, 

Exploitatievergunningen, 

exploitatievergunningen, 

Vastgoedtransacties

Relaties van de 

aanvragers in de breedste 

zin des woords

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, 

conclusie van onderzoek landelijke bureau 

Bibob, Justitiële gegevens buitenland (via 

RIEC), gegevens betreffende curatele bij 

DHW-vergunningen

Medewerker Financiën voor 

de financiële expertise

Bureau BIBOB

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

Politie (geen gegevens van 

landelijk bureau)

Betrokkene

Bureau BIBOB

RIEC

Politie

Belastingdienst

RdW

Andere gemeenten en 

andere leveranciers 

van informatie al naar 

gelang de 

gerechtigdheid om te 

verstrekken

E
Maximaal 2 jaar (zie art. 

22, lid 6 VWbp)

team BMA Sluiting panden Opiumwet B
Bestuurlijke maatregelen tot 

uitvoering van het Damoclesbeleid.

Bewoners, gebruikers, 

eigenaren van panden, 

woningcorporaties, 

NAW, telefoonnummer, email, 

kadastergegevens, strafrechtelijke 

gegevens, Jusititiële en Politiedocumentatie

Rechtbank, 

woningcorporaties, partners 

hennepconvenant, Sociale 

recherche, Riec, politie, 

Stadstoezicht.

E

bedrijfskundig 

advies - team 

BMA

Contractenregister B&W

Overzicht contracten en 

contracteigenaren om contracten te 

kunnen beheren en te managen

Contactpersonen van 

leveranciers en 

budgethouders

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

gegevens leveranciers, zoals in contract 

vermeld staat, 

Naam budgethouder

Contracteigenaren en 

behandelaar

Accountant

Contractpartners B

Tot een jaar nadat het 

contract is verlopen 

(mogelijk 7 jaar, 

gebaseerd op uitspraken 

belastingdienst) 

griffie
Overzicht nevenfuncties 

raadsleden en commissieleden
Raad Openbaar maken nevenfuncties Raadsleden

Naam, politieke kleur, nevenfunctie, 

bezoldigd j/n

Binnen de organisatie en via 

website |Doesburg openbaar 

bekend

Betrokkenen E

Bij nieuwe verkiezingen 

of bij tussentijdse 

wisselingen

griffie

Overzicht contactgegevens 

raadsleden

en commissieleden

Raad

Bedrijfsvoering griffie

Toesturen raadsstukken

Publicatie op website

Mailing

Raadsleden

Commissieleden

NAW, tel.nr., email, zaakemail, geb datum, 

politieke kleur, datum ingang raadslid, 

Fractievoorzitter j/n

Publicatie website Betrokkenen E / F

Bij nieuwe verkiezingen 

of bij tussentijdse 

wisselingen

griffie Ibabs Raad

Ondersteuning bestuurlijk 

besluitvormingsproces van de 

gemeenteraad

Personen wiens gegevens 

in de stukken voor de raad 

zijn vermeld

Persoonsgegevens die zijn opgenomen in 

de voorstellen van het college. Zie alle 

bedrijfsprocessen voor inhoud van de 

gegevens

Raadsleden

Anderen kennisnemen van de 

openbare stukken

F

team FBB Financiële administratie B&W

Betalen en invorderen en bewaken 

van de inning

Bestuurlijke en preventieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad

Debiteur / crediteur

NAW, BSN, Banknr., debiteuren-   

/crediteurennr.

Factuur, BTW.nr, KvKnr., aanmaning, IB47

Contactgegevens

Cannock Chase

Accountant

Regionaal informatie en 

expertise centrum

Gegevens over 

debiteuren afkomstig 

uit voorliggende 

processen (incl. 

Belastingen)

Crediteuren sturen 

facturen

E 7 jaar
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team FBB Starterslening B&W
Behandelen van een aanvraag voor 

een starterslening
Aanvragers

NAW, geboortedatum, aanvraagformulier 

verstuurd, 1e woning, toewijzingsbesluit, 

leenbedrag, rente, looptijd, maandbedrag, 

hypotheeknummer, voldoende budget, 

nieuwe adres

SVN (voor toetsing)

Hypotheekverstrekker (in 

voorkomende gevallen en met 

toestemming aanvrager)

Betrokkene

SVN
E Archiefwet

team SPAC
Ondersteuning bij 

maatschappelijke participatie
B&W

De maatschappelijke participatie 

bevorderen en terugkeer in het 

arbeidsproces 

Uitkerings- en niet-

uitkeringsontvangende 

aanvrager ondersteuning 

bevordering 

maatschappelijke 

participatie

BSN, NAW, email, geboortedatum, 

Arbeidsmarktgegevens, gezondheid, CV, 

referenties, diagnose

Opdrachtnemers die 

ondersteuning bieden bij 

deelname aan het 

maatschappelijk verkeer

Werkgevers

Indicatie- en 

reïntegratiebedrijven

RMC/Leerplicht

Onderwijsinstellingen

CJG

Andere organisaties en 

instellingen voor zo ver van 

belang in het kader van de 

maatschappelijke participatie

Betrokkene

BRP

SUWI-net

E

Maximaal 8 jaar, 

aanvraag, beëindiging 

en stukken m.b.t. re-

integratie verwijderd

team SPAC Huisvesting statushouders B&W Huisvesten van statushouders Statushouder

BSN, V-nr., NAW, geboortedatum, 

nationaliteit, gezinssituatie, burgerlijke 

staat, verblijfsstatus

COA

Vluchtelingenwerk

Stichting woonservice 

Ijsselland

Betrokkene

COA
E

Zolang als noodzakelijk 

is voor het huisvesten

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

Bespreken eigen bijdrage

Deelname sociaal verkeer

Verslaving

Activiteiten dagelijks leven

Gegevens betreffende de gezondheid

Strafrechtelijke gegevens

Gegevens betreffende onrechtmatig of 

hinderlijk gedrag i.v.m. een opgelegd 

verbod n.a.v. dat gedrag

Contactpersonen namens 

persoon die zich heeft 

gemeld voor hulp

NAW-gegevens, telefoonnummer, 

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

BRP

Hulpvragers

Contactpersonen van 

de hulpvrager

E
Zolang als nodig is op 

basis van zorgvraag
team SPAC

Maatschappelijke 

ondersteuning
B&W

Bepalen en zonodig verstrekken 

van een passende bijdrage aan 

zelfredzaamheid en participatie

Centraal administratiekantoor

Gecontracteerde 

zorgaanbieders en andere 

leveranciers

Woningcorporaties

Sociale verzekeringsbank

Gecontracteerde sociaal / 

medisch adviseur

Ergotherapeuten

Wijkverpleegkundigen

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)
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

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

Advies van IMK, dienst regelingen Den 

Haag en van andere adviesbureau's, 

waarin o.m. opgenomen de 

ondernemersvaardigheden

Onderhoudsplichtigen van 

aanvrager/gerechtigde

BSN, NAW, emailadres, telefoonnr., 

geboortedatum

Inkomensgegevens, 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. 

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

Onderhoudsplichtigen van 

aanvrager/gerechtigde

BSN, NAW, emailadres, telefoonnr., 

geboortedatum

Inkomensgegevens, 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. 

team SPAC Voorzieningen voor minima B&W
Uitvoeren gemeentelijke 

minimabeleid

Aanvragers van

Individuele 

inkomenstoeslag

Bijzondere bijstand

CAS

Collectieve ZKV

Chronisch zieken

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 de hulpvraag breder is 

dan het werkterrein van de 

voorzieningen voor minima

Betrokkene

Suwinet

BRP

E Max 2 jaar

Maximaal 8 jaar
Voorzien in inkomen op grond van 

landelijke en lokale regelgeving

Vertegenw., mits gemachtigd, 

Deurw., Rechtb, Ministerie 

BZK, RBD, SVB

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, 

UWV, Politie, 

LBIO (Landelijk bureau inning 

onderhoudsbijdragen)

Partners in het sociaal domein 

in het geval de hulpvraag 

breder is dan het werkterrein 

van de Participatiewet c.a. 

Betrokkene

Inlichtingenbureau

UWV

Andere instanties

SUWI-net

Eteam SPAC Inkomensvoorzieningen B&W

Maximaal 8 jaar, 

aanvraag, beëindiging 

en stukken m.b.t. re-

integratie verwijderd

B&W

IMK

Voorzien in inkomen en beoordelen 

bedrijfskredieten

Vertegenw., mits gemachtigd, 

Deurw., Rechtb, Ministerie 

BZK, RBD, SVB

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, 

UWV, Politie, 

LBIO (Landelijk bureau inning 

onderhoudsbijdragen)

Partners in het sociaal domein 

in het geval de hulpvraag 

breder is dan het werkterrein 

van de Participatiewet c.a. 

Instituut voor Midden- en 

Kleinbedrijf ivm verstrekking 

Bbz-uitkering

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (vh 

Dienst regelingen Den Haag)

Andere adviesbureau's

Betrokkene

Inlichtingenbureau

UWV

Andere instanties

SUWI-net

Eteam SPAC BBz
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

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

team SPAC

Financiël technische 

uitvoeringen van betalingen 

Jeugd en WMO

B&W

Het betalen van:

- Facturen voor 

maatwerkvoorzieningen WMO

- Facturen voor geleverde 

Jeugdhulp 

- Ontvanger van WMO 

voorziening

- Jeugdige die niet vrij 

toegankelijke jeugdhulp 

ontvangt

BSN, NAW, beschikkinggegevens, te 

betalen bedrag, rekeningnummer, DBC
Accountant

Jeugdteam

WMO-consulenten

Betrokkenen

E
Zolang als noodzakelijk 

is voor het doel

team SBO Subsidies B&W

Behandelen van verzoeken om 

subsidie op gebied van sport, 

cultuur, zorg/welzijn

Bestuurlijke en preventieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad

Aanvragers van subsidie 

namens de rechtspersoon 

(bestuurslid) 

NAW rechtspersoon. banknr.

Contactpersoon: NAW, tel.nr, email, functie 

Aard subsidie, Bibob-gegevens in bepaalde 

gevallen, verantwoordingsgegevens (bijv. 

Foto speeltoestel of evenement, maar ook 

accountantsverklaringen)

Financiën

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

Bureau Bibob

Aanvrager E

Maximaal 2 jaar, 

conform art. 12, lid 5 

Vrijstellingsbesluit..

Team SBO
Vroegsignalering 

schuldenproblematiek

B&W

Plangroep

Kredietbank

Voorkomen van sociaal- 

maatschappelijke problemen van 

mensen met schulden

Personen op wie een signaal 

inzake 

betalingsachterstanden 

betrekking heeft 

NAW, geboortedatum, telefoonnr.,

Huurachterstand: aantal maanden, bedrag, 

bewindvoerder/budgetbeheerder, 

contactinformatie, gemaakte betaalafspraken

Leefsituatie: burgerlijke staat, inwonende 

minderjarige kinderen, bijstandsuitkering

STMR

Woonservice Ijsselland

Gebeurt nog niet, maar 

is de bedoeling dat de 

signaleerders gegevens 

gaan leveren:

WBV, 

Energiemaatschappij, 

Waterleidingmaatschap

pij

E
Geen bewaartermijnen 

voor bepaald

Conform artikel 10 VWbp

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

Onderzoeksbronnen 

Sociale Recherche
Eteam SPAC

Fraudeonderzoek ingevolge 

Sociale Zekerheidswetgeving

B&W

RSD de Liemers

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
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

Team SBO Schuldhulpverlening 

B&W

Plangroep

Kredietbank

1. Beoordelen financiële situatie en 

1e lijn advisering

2. Behandelen aanvraag 

schuldhulpverlening

1. Degene die zijn financiële 

situatie uiteenzet

2. Aanvragers die een 

beroep doen op Wet 

gemeentelijke 

schuldhulpverlening (Wgs)

NAW, BSN, email, telefoonnr., kopie ID-

bewijs

Gezinssamenstelling: NAW, geboortedatum, 

BSN van partner en inwonende kinderen

Van partner:  ZKV en inkomen  

Financiele gegevens: inkomens en 

vermogensgegevens

Gegevens voor beoordeling zelfredzaamheid 

/ Weerbaarheid (leefgebieden obv 

gespreksinhoud)

Werkgever gegevens

Gegevens schuldeisers

Toeslagen belastingdienst

Uitkeringsgegevens UWV / Gemeente / SVB 

/ Bankafschriften

Gegevens betreffende de gezondheid

Berekening vrij te laten bedrag

Deurwaarders

Incassobureau

Rechtbank en Raad voor de 

Rechtsbijstand (WSNP)

Een ieder die inzage wil in de 

verslaglegging aan de 

rechtbank met betrekking tot de 

WSNP

Maatschappelijk werk

Schuldeisers

Sociale Zaken, Juridische 

Zaken, WMO

Huisarts/GGZ/Politie/Zorgverzek

eringen; 

BKR

Banken / 

Hypotheekverstrekkers

Bewindvoerder

Vrijwilligers

Kredietbank

Een ieder die van belang is voor 

de behandeling van 

Betrokkene

Sociale Zaken

alle andere betrokken 

bij de uitvoering van de 

WGS

E

5 jaar conform artikel 32d 

lid 1-3, 33 lid 1 Besluit 

gedragstoezicht financiële 

ondernemingen en artikel 

7:412 Burgerlijk Wetboek

team SBO Jeugdhulp B&W
Toeleiden van jeugden naar niet vrij 

toegankelijk hulp

Jeugdige onder de 23 jaar 

met een verzoek om hulp 

op grond van de Jeugdwet

NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, 

productcode, begin- en einddatum 

zorgtrjaect, volume, aanbieder (agb-code), 

korte toelichting 

Voor PGB gegevens van 

vertegenwoordiger die PGB beheert 

namens de budgethouder: NAW, BSN, 

geboortedatum, geslacht, 

telefoonnummers, relatie tot de 

budgethouder. 

Aanbieders

SVB

Kwaliteitsmedewerker

Accountant

Avan (instellingenvervoer), 

alleen bijzondere gegevens 

ivm vervoer

BRP

Hulpvragers

Jeugdteam

E
Zolang als nodig is op 

basis van hulpvraag

Ouders, voogden, 

verzorgers van leerlingen

NAW, telefoonnummer, banknr., email,

Medische-sociale gegevens, relatie tot de 

leerling, inkomensgegevens, eigen 

bijdrage, gegevens over de invulling van 

het ouderschap

Financiën

Leerling

BSN, NAW, telefoon, email, grondslag: 

Medische-sociale gegevens (waaronder 

gebruik medische hulpmiddelen, 

beperkingen), afstand school/huis, 

onderwijssoort, gegevens school, 

schooldagen/lestijden  (meer/minder dan 

6km), gegevens over gedrag tijdens 

vervoer ivm ontzeggingsmogelijkheid

Vervoerder (alleen NAW, 

medische gegevens 

noodzakelijk om vervoersoort 

te bepalen en 

vervoersschema 

(lestijden/schooldagen)

Vervoerder NAW, telefoonnummer, email Verantwoordelijke van leerling

Eteam SBO Leerlingenvervoer B&W

Maximaal 2 jaar, 

conform art, 21 lid 5,  

Vrijstellingsbesluit.

Collectieve of individuele 

voorziening voor het vervoer van 

leerlingen

Aanvrager
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Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

Houder kindercentrum of 

gastouderbureau

NAW, telefoon, rechtsvorm, KvK-nr, email, 

website, aantal kindplaatsen

Kopie verklaring omtrent gedrag en geldig 

identiteitsbewijs met bsn

Kopie VOG rechtspersoon

Kwalificatiestukken bemiddelingsmedew.

Advies GGD

Besluit en motivatie

Naam, telefoonnr en email contactpersoon

Gastouder

NAW, telefoon tijdens opvang, bsn/Sofinr.

Adres kinderopvang

Kopie bewijsst.beroepskwal. en 

spoedeisende hulpverlening

Kopie ID-bewijs, bsn, verklaring omtr. 

gedrag gastouder en alle personen vanaf 

18 jaar op opvangadres (komt uit 

personenregister)

Advies GGD

Besluit en motivatie

Leerplichtigen

NAW, telefoonnummer., emailadres, 

bijzonderheden, geboortedatum, geslacht, 

administratienummer, Bsn Nationaliteit, 

geboorteplaats, 

In- en afschrijving en reden

Schoolverloop, verzuim en 

vrijstellingsberoep

School, onderwijssoort en -niveau, dossier 

waarin rapportagegegevens 

Ouders, voogden, 

verzorgers leerplichtigen

BSN, NAW, geboortedatum, geslacht, 

telefoonnummer, emailadres

Nationaliteit, geboorteland, 

geboortegemeente

Niet-leerplichtigen die de 

leeftijd van 23 jaar nog niet 

hebben bereikt zonder 

startkwalificatie

NAW, telefoonnummer., emaiadres, 

bijzonderheden, geboortedatum, geslacht, 

administratienummer, Bsn Nationaliteit, 

geboorteplaats, 

In- en afschrijving en reden

Schoolverloop, verzuim en 

vrijstellingsberoep

School, onderwijssoort en -niveau, dossier 

waarin rapportagegegevens 

Maximaal 2 jaar, 

conform art, 20 lid 5,  

Vrijstellingsbesluit.

Verwijdering categorisch 

alle personen v.a. leeftijd 

van 23 jaar.

Uitvoering leerplichtwet en RMC-

wet

Maatschappelijk werk, GGD, 

Verwijsindex, RvK, Politie, 

Openbaar Ministerie, 

Jeugdzorg,  (Zorgadviesteams 

in en extern), SVB, Onafh. 

Psycholoog, Wijkagent, 

Onderwijsinstellingen, Andere 

gemeenten

RMC voor niet leerplichtigen

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

Veiligheidshuis

Veilg Thuis

Jeugdteam

Pakkans

BRP

Leerplichtambtenaren
E

Kinderopvangcentra

Gastouderbureau's

Gastouder

Personenregister voor 

de VOG's

E

Gegevens worden 

bewaard zolang dat voor 

het doel noodzakelijk is

team SBO Registratie Kinderopvang B&W

1. Publicatie van 

kinderopvangvoorzieningen die 

voldoen aan de wettelijke vereisten

2. Behandelen van aanvragen om 

te worden ingeschreven en 

wijzigingen door te voeren in het 

landelijk register Kinderopvang

Minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen 

(Landelijke register 

Kinderopvang)

GGD

Een ieder die het register 

kinderopvang raadpleegt voor 

de openbare gegevens

team SUIT
Leerplicht en voorkomen 

voortijdig schoolverlaten
B&W

17



Register verwerkingen gemeente Doesburg (artikel 30 Avg)

Afdeling Naam verwerkingsactiviteit
Verwerkings-

verantwoordelijke
Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Herkomst gegevens

Grondslag 

artikel 6 Avg

A = 

Toestemming

B = 

Overeenkomst

C = Wettelijk 

verplichting

D = Vitaal 

belang

E = 

Bewaartermijn 

(indicaties obv 

Vrijstellingsbesluit 

Wbp)

team SUIT PAKKANS B
Afstemming in de aanpak van 

overlast en risicovolle jeugdigen

Overlastgevende 

jeugdigen

Naam, leeftijd, beschrijving overlastgevend 

gedrag, aanpak, Acties per partij

Wijkagent

Jongerenwerk

BOA's

Beleidsmedewerker Jeugd

AOV

Partner brengt aan in 

casus
A
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