
Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

Maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo2015) 

Bepalen en zo nodig verstrekken van een 
passende bijdrage aan zelfredzaamheid 
en participatie 

1. Personen die zich melden met 
een hulpvraag 

2. Contactpersonen/gemachtigden 
namens persoon die zich heeft 
gemeld voor hulp 

3. Gezinsleden, mantelzorgers en 
andere personen in het sociale 
netwerk van de melder 

4. Contactpersonen van 
zorgaanbieders en leveranciers 

NAW-gegevens, BSN, nummer ID-bewijs, 
geboortedatum cliënt en gezinsleden, 
telefoonnummer, e-mailadres, 
gezinssamenstelling, 
gegevens betreffende de gezondheid, strafrecht
elijke gegevens, lid vereniging/kerk, hulpvraag, 
maatwerkvoorziening, beschikking, 
overlijdensdatum (bij beëindiging) 
Gegevens partner NAW gemachtigde Naam 
zorgaanbieder 

Centraal administratiekantoor 
Gecontracteerde zorgaanbieders 
Gecontracteerde leveranciers (bijv. 
Welzorg en Multicard) 
Gemeentelijke Vervoerscentrale 
Sociale verzekeringsbank 
Gecontracteerde sociaal medisch 
adviseur (Argonaut) 
Behandelend ambtenaar College van 
B&W 
Cliënt en/of gemachtigde 
Bewindvoerder 
Mentor 
Erven cliënt (bij beëindiging i.v.m. 
overlijden) Gegevensknooppunt 
Vecozo 

Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c)/Algemeen 
belang (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Wmo2015 Publiekrechtelijk 
maximaal 7 jaar, na 
beëindiging 
voorziening 
Navragen DIM 

nee 

Schuldhulpverlening (Wgs) 1. Voorbereiding en toeleiding naar 
schuldhulpverlening 

2. Beheersbaar maken van schulden en 
bemiddeling met schuldeisers 

3. Het verlenen van nazorg 
4. Voorkomen dat burgers in de 

schulden komen. 

Personen die een beroep doen op 
schuldhulpverlening, gegevens van 
bewindvoerder/budgetcoach en 
schuldeisers, hulpverlener, 
werkgever, uitkeringsinstantie 

NAW, BSN, geboortedatum, geslacht, hulpvraag, 
huwelijkse staat, gezinssamenstelling, 
inkomens- en vermogensgegevens, gegevens 
m.b.t. bezittingen en schulden, betrokken 
hulpverleningsinstanties, telefoonnummer, e-
mailadres, gegevens over de  gezondheid 
(i.v.m. inspanningsplicht ter verkrijging van zo h
oog 
mogelijk inkomen), strafrechtelijke gegevens (i.v
.m. 

Schuldeisers Maatschappelijk 
werkers Hulpverleners 
Beschermingsbewindvoerder 
Inkomensbeheerder Budgetcoach 
Curator 
Mentor 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Beleidsregels 
schuldhulpverlening WSNP 
(Art. 285 
Faillisementswet) Wet 
Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening 
Beleidsplan 
schuldhulpverlening 

5 jaar na beëindiging, 
navragen archief 

nee 

Tijdelijk huisverbod Uithuisplaatsing bij huiselijk geweld en 
monitoring en informatieuitwisseling 
opgelegde huisverboden 

Pleger van huiselijk geweld, 
achterblijvers 

Pleger: NAW, BSN, A.nr., geboortedatum, 
geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, 
telefoonnummer, burgerlijke staat, gegevens 
zorgverzekering 
Zaakinhoudelijke gegevens 
Strafrechtelijke gegevens 
Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedra
g Achterblijvers: NAW, hulpvraag, wat 
overkomen is, financiële gegevens 
telefoonnummer, kind gegevens indien van 
toepassing 

Veiligheidshuis Veilig thuis 
Zorgverleners Politie Burgemeester 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Wet tijdelijk huisverbod 5 jaar conform artikel 
10 lid 1 Wet tijdelijk 
huisverbod 

nee 

Fraudeonderzoek ingevolge 
Sociale Zekerheidswetgeving 
(sociaal rechercheurs uit 
samenwerkingsverband zijn allen 
benoemd als toezichthouder 
WBB) 

Vaststellen rechtmatigheid verstrekte / 
te verstrekken uitkering d.m.v. 
vergelijking van door de aanvrager 
opgegeven gegevens met de feitelijke 
situatie door middel van verschillende 
instrumenten, waaronder waarneming 
ter plaatse 
Terugvordering en verhaal 

1. Aanvrager, partner en 
(meerderjarige) kinderen 
aanvrager 

2. Onderhoudsplichtigen van de 
uitkeringsgerechtigden en 
kinderen 

3. Overige inwonenden bij 
uitkeringsgerechtigden 

4. Derden 

NAW, BSN, kopie id-bewijs, e-mailadres, 
telefoonnummer, aanwezigheid, kentekens, 
gegevens auto, inkomens en 
vermogensgegevens, bankrekeninggegevens, 
bewijsstukken zoals bankafschriften, kopieën 
diploma's, kopie huurcontract, kopie 
verblijfsdocument,  overige gegevens die nodig 
zijn voor de opsporing 
Bij bbz meer gegevens: jaarrekeningen 
afgelopen drie jaar, verklaringen goed 
betalingsbedrag (via cliënt, niet direct bij 
belastingdienst), schuldenoverzicht. 

Klantmanager IMK 
Politie FIOD/Belastingdienst 
Inlichtingenbureau 
Overigen in het belang v.h. 
onderzoek Sociale recherche 
Nuts bedrijven Woningbouw 
coöperaties 
Intern: burgerzaken/leerplicht 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

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

10 jaar na afronding 
onderzoek 
In Liaan niet 
vastgesteld 

nee 

Diagnose gesprek Na te gaan in hoeverre iemand 
beschikbaar en bemiddelbaar is voor de 
arbeidsmarkt. 

Uitkerings- en niet-
uitkeringsgerechtigde aanvrager 
ondersteuning arbeidsinschakeling 

NAW, geslacht, geboortedatum, BSN, 
telefoonnr., email, SOS naam, SOS relatie, SOS 
telefoonnr., opname doelgroepenregister, 
beschut werk, arbeidsbeperking, verslaving, 
slecht ter been/mobiliteit, woonsituatie, 
begeleid wonen, schulden, leefsituatie, 
kinderopvang, geboortedatum kinderen, 
zorgbehoefte kinderen, strafrechtelijk verleden, 
werkervaring en opleidingen, CV, 
taalvaardigheid 

Re-integratie consulent 
Administratief medewerker. 

Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

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

Archiefwet nee 

Ondersteuning bij 
arbeidsinschakeling 

De maatschappelijke participatie van 
cliënten bevorderen en waar mogelijk 
met als einddoel terugkeer in het 
arbeidsproces te bewerkstelligen. 

Uitkerings- en niet-
uitkeringsgerechtigde aanvrager 
ondersteuning arbeidsinschakeling 

NAW, BSN, e-mailadres, telefoonnummer, cv, 
schoolverleden, persoonlijk ontwikkelingsplan 
onderwijsinstellingen, Dariuz rapportage 
loonwaardemeting, arbeidsverleden, (medische) 
beperkingen en mogelijkheden, medisch advies 
Argonaut, gegevens partner, 
aandachtspunten,  voortgangsgesprekken, 
rapportages job coaches 

Werkgever Intermediairs Randstad 
Gezinsregisseurs Webego 
Job coaches Scholen 
Betrokken hulpverleners zoals GGZ 
Intern o.a. met  inkomensconsulent, 
wmo consulent, 
leerplichtambtenaar, 
schuldhulpconsulent 
Argonaut 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 
Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

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

Archiefwet nee 

Aanvragen levensonderhoud, 
inclusief BBZ 

Voorzien in inkomen aan inwoners van 
de gemeente Goeree-Overflakkee, 
inclusief BBZ 

Inwoners van de gemeente Goeree- 
Overflakkee die een aanvraag voor 
levensonderhoud aanvragen Partner 
Kinderen 
Overige medebewoners. 

NAW, BSN, kopie id-bewijs, e-mailadres, 
telefoonnummer, inkomens en 
vermogensgegevens, bankrekeninggegevens, 
bewijsstukken zoals bankafschriften, kopieën 
diploma's, kopie huurcontract, kopie 
verblijfsdocument, cv en overige bewijsstukken. 
Bij bbz meer gegevens: jaarrekeningen 
afgelopen drie jaar, verklaringen goed 
betalingsbedrag (via cliënt, niet direct bij 
belastingdienst), schuldenoverzicht. 

Bezwarencommisie Keuringsarts 
IMK 
Leveranciers bijv. 
woningcorporaties. 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 
Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Awb, Participatiewet, IOAW, 
IOAZ, Bbz, Wet inburgering, 
Wet op de taaleis e.a. Sociale 
zekerheidswetgeving 

7 jaar na beëindiging 
uitkering 

nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

Voorzieningen voor minima Het verstrekken van voorzieningen voor 
minima, zoals bijzondere bijstand aan 
inwoners van de gemeente 

Inwoners van de gemeente Goeree- 
Overflakkee die een voorziening voor 
minima aanvragen, zoals bijzondere 
bijstand 

NAW, BSN en zo nodig bewijsstukken, 
afhankelijk van aanvraag, mogelijk ook 
medische verklaring arts 

Argonaut GGD 
Bewindvoerders Leverancier 
KCC 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 
Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Participatiewet Verordening 
individuele inkomenstoeslag 
Verordening individuele 
studietoeslag 
Overige beleidsregels 

7 jaar na beëindiging 
uitkering 

nee 

Vacatures WBS Werving en selectie van nieuwe 
medewerkers 

Arbeidsmakelaar gemeente Goeree 
Overflakkee 
Contactpersoon bedrijf 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, cv 
Naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres 
werkgever (organisatie, bedrijf) 

Werkgever UWV 
Iedereen die inlogt op werk.nl 
Landelijk afdelingen werk en 
inkomen die zijn aangesloten op 
WBS 

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Archiefwet nee 

Terugkeerbegeleiding ex-
gedetineerden 

Ondersteunen van ex-gedetineerden bij 
terugkeer naar arbeid en maatschappij 

(Ex-)gedetineerden NAW-gegevens, BSN-nr., Schulden en 
huisvesting, inkomensgegevens, zorggegevens, 
foto ivm id bewijs, Overige gegevens relevant 
voor de nazorg, reclassering 

Veiligheidshuis Interne afdelingen 
Politie Woningcorporaties 
Zorgaanbieder 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 
Uitvoeren wettelijke taak 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG) 
Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG) 

Besluit Justitiële Gegevens 
Convenant nazorg 
gedetineerden 2011 (nog 
actueel?) 
Convenant Re-integratie van 
(ex- 
) gedetineerden 

Archiefwet nee 

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

Aanvragers van 
vergunningen/partijen betrokken bij 
vastgoed transactie waarbij een 
BIBOB toets wordt uitgevoerd 
Betrokken derden 

NAW, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, KvK- 
nummer, wijze van financiering, bibob-advies 

Behandelend ambtenaar BIBOB 
coördinator 
RIEC 
Landelijk Bureau BIBOB 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Wet Bibob Beleidsregel wet 
Bibob 

Op de afdeling niet 
vastgesteld, 
persoonsgegevens voor 
onbeperkte tijd 
bewaard, navragen bij 
DIV 

nee 

Cameratoezicht Cameratoezicht in het kader van 
handhaving en openbare orde 

Personen die in beeld komen Camerabeelden Politie Algemeen belang/openbaar 
gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

Publiekrechtelijke taak. 
Artikel 
151 Gemeentewet 

Maximaal 4 weken nee 

Groepsaanpak Het voorkomen van overlast, het 
tegengaan van (verder) afglijden naar 
jeugdcriminaliteit en het bieden van 
toekomstperspectief aan de doelgroepen 

1. Jongeren die deel uitmaken van 
een problematische jeugdgroep 
2. Ouders, vertegenwoordigers, 
gezinsleden, familieleden, verzorgers 
en overige personen die een relatie 
met de jongere hebben 
3. Medewerkers van partijen die aan 
de groepsaanpak meewerken 

1. NAW, geboortedatum, geslacht, gegevens 
m.b.t. overlast, 
politiegegevens, justitiële en strafvorderlijke 
gegevens, onderwijs, onderwijsresultaten 
en verzuimgegevens, gegevens 
arbeidsverleden, gegevens gezinssituatie en 
gegevens over relaties, gegevens over 
middelengebruik, telefoonnummer, e- 
mailadres, andere gegevens voor zover 
noodzakelijk 
i.h.k.v. de groepsaanpak 

2. NAW, geboortegegevens, e-mailadres, 
telefoonnummer, relatie t.o.v. jongere, 
gezins- of verblijfssituatie 

3. NAW, telefoonnummer, e-mailadres,  
gegevens 
m.b.t. dienst- en hulpverlening, gegevens 
over werkzaamheden en verrichtingen, 
andere gegevens die van belang zijn voor de 
groepsaanpak 

Convenantspartners, waaronder 
Openbaar Ministerie, politie, 
Jongerenwerk, Stichting Zijn, 
Stichting Ontmoeting Externe 
regisseur 
betrokken teams binnen de 
gemeente (bijv. jeugd & gezin, 
veiligheid & handhaving en maza) 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens 

5 jaar nee 

Uitwisseling gegevens RIEC / 
Aanpak ondermijning 

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

Personen jegens wie een vermoeden 
van strafbare feiten bestaat 
Andere betrokkenen 

NAW, BSN, telefoonnummer, email, 
geboortedatum en -plaats, uitkeringsgegevens, 
inkomensgegevens, vermogensgegevens 
vergunningsgegevens, Strafrechtelijke gegevens 
Handelen in afwijking van wet of vergunning 

Partners convenant RIEC Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Convenant RIEC, wet 
politiegegevens, 
Participatiewet en BIBOB 

Archiefwet nee 

Bestuurlijke informatie 
justitiabelen (ex-gedetineerden) 

Beoordelen of maatschappelijke onrust 
gaat ontstaan 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 
ontstaan van maatschappelijke 
onrust ihkv handhaving openbare 
orde bestaat 

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

Burgemeester en gemachtigden 
namens de burgemeester 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Gemeentewet 
Wet en Besluit justitiële 
gegevens ca. 

Ligt in JustID nee 

Pilot Preventie Alcoholmisbruik 
Minderjarige 

Ouders en jongere voorlichten wanneer 
er sprake is van alcoholmisbruik bij 
jongeren tussen 12 en 18 

Jongere  
Ouders/wettelijke 
vertegenwoordiger  

Jongere: naw, geboortedatum en dat jongere 
alcohol heeft gebruikt, telefoonnummer. 
Ouders: naam en telefoonnummer, e-mail 

Intern (bureaudienst Team Jeugd en 
Gezin) YOUZ (extern) 

Signaal BOA aan Bureaudienst 
obv Algemeen belang. Hulp 
aanbod obv Toestemming 
(artikel 6 lid 1 sub a AVG) 

  Totdat de jongere 18 
jaar is. 

nee 

Gemeentelijke crisisorganisatie Alarmering bij rampen en calamiteiten Bestuurders 
Ambtenaren 

Naam, telefoon, e-mailadres leden van de crisisbeheersing Algemeen belang/openbaar 
gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

Wet veiligheidsregio's 
CAR-UWO 

Wordt up to date 
gehouden 

nee 

Standplaatsvergunningen Behandelen aanvragen voor 
standplaatsvergunningen in het kader 
van de uitvoering APV 

Aanvragers NAW, BSN, kopie id, gegevens m.b.t. 
standplaats, telefoonnummer, e-mailadres, 
KVK-nr., bedrijfsgegevens 

Financiële administratie Publicatie 
naam 
BOA 

Wettelijk/Algemeen 
belang/openbaar gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

APV 
Standplaatsenbeleid 

Op de afdeling niet 
vastgesteld, 
persoonsgegevens voor 
onbeperkte tijd 
bewaard, navragen bij 
DIM 

nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

Evenementenvergunningen Het behandelen van aanvragen voor 
evenementenvergunningen Bestuurlijke 
en preventieve aanpak van de 
georganiseerde misdaad igv BIBOB 

Aanvragers NAW, BSN, kopie id, e-mailadres, 
telefoonnummer, vergunning- of ontheffing 
soort, gegevens uit eerdere vergunningen, 
waarnemingen BOA 
Bibob-gegevens (bij vermoedens/signalen) 

Financiële administratie Publicatie 
(alleen adres) Handhavers gemeente 
Veiligheidsregio 
OOV 
Justitie igv Bibob 

Wettelijk/Algemeen 
belang/openbaar gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

APV Op de afdeling niet 
vastgesteld, 
persoonsgegevens voor 
onbeperkte tijd 
bewaard, navragen bij 
DIM 

nee 

APV vergunningen en -
ontheffingen 

Behandelen van APV aanvragen en 
ontheffingen 

Aanvragers NAW, BSN, kopie id, e-mailadres, 
telefoonnummer, vergunning- of ontheffing 
soort, gegevens KvK gegevens uit eerdere 
vergunningen 

Politie 
Financiële administratie Handhavers 
gemeente 

Wettelijk/Algemeen 
belang/openbaar gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

APV Op de afdeling niet 
vastgesteld, 
persoonsgegevens voor 
onbeperkte tijd 
bewaard, navragen bij 
DIM 

nee 

Drank- en horecavergunningen Behandelen van aanvragen om 
vergunningen en ontheffingen i.h.k.v. de 
drank- en horecawet 
Bestuurlijke en preventieve aanpak van 
de georganiseerde misdaad i.g.v. BIBOB 

Ondernemers, beheerders en 
bedrijfsleiders van de desbetreffende 
inrichtingen, bestuurder 
verenigingen, leidinggevenden in de 
zin van de Drank- en Horecawet 

NAW, BSN, kopie id, e-mailadres, 
telefoonnummer, vergunning- of ontheffing 
soort, gegevens KvK, gegevens uit eerdere 
vergunningen, Strafrechtelijke gegevens 
Bibob-gegevens (bij vermoedens/signalen) 

Justitie 
Regionaal informatie en 
expertisecentrum Bureau Bibob 
(alleen bij nader onderzoek) 
Publicatie (alleen adres) 
Financiële administratie Handhavers 
gemeente 

Wettelijk/Algemeen 
belang/openbaar gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

Drank en Horecawet Wet 
Bibob 

Op de afdeling niet 
vastgesteld, 
persoonsgegevens voor 
onbeperkte tijd 
bewaard, navragen bij 
DIM 

nee 

Loterijvergunning Behandelen aanvragen loterijvergunning Aanvragers NAW, BSN, kopie id, e-mailadres, 
telefoonnummer, vergunning- of ontheffing 
soort, gegevens KvK, gegevens uit eerdere 
vergunningen 

Financiële administratie Handhavers 
gemeente 

Wettelijk/Algemeen 
belang/openbaar gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

Wet op de Kansspelen, APV Op de afdeling niet 
vastgesteld, 
persoonsgegevens voor 
onbeperkte tijd 
bewaard, navragen bij 
DIM 

nee 

Aanwezigheidsvergunning 
Kansspelautomaten 

Behandelen aanvragen vergunning 
aanwezigheid automaat in horeca 
Bestuurlijke en preventieve aanpak van 
de georganiseerde misdaad i.g.v. BIBOB 

Ondernemers, beheerders en 
bedrijfsleiders van de desbetreffende 
inrichtingen 

NAW, BSN, kopie id, e-mailadres, 
telefoonnummer, vergunning- of ontheffing 
soort, gegevens KvK, gegevens uit eerdere 
vergunningen, strafrechtelijke gegevens. 
Bibob-gegevens (bij vermoedens/signalen) 

Financiële administratie Handhavers 
Belanghebbenden Politie 
Publicatie (alleen adres) 

Wettelijk/Algemeen 
belang/openbaar gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

Wet op de Kansspelen APV Op de afdeling niet 
vastgesteld, 
persoonsgegevens voor 
onbeperkte tijd 
bewaard, navragen bij 
DIM 

nee 

Exploitatievergunningen Behandelen aanvragen 
exploitatievergunning 
Bestuurlijke en preventieve aanpak van 
de georganiseerde misdaad i.g.v. BIBOB 

Aanvragers NAW, BSN, kopie id, e-mailadres, 
telefoonnummer, vergunning- of ontheffing 
soort, gegevens KvK, gegevens uit eerdere 
vergunningen, Verklaring omtrent gedrag, 
strafrechtelijke gegevens 
Bibob-gegevens (bij vermoedens/signalen) 

Politie 
Regionaal informatie en 
expertisecentrum (alleen bij nader 
onderzoek) 
Bureau Bibob (alleen bij nader 
onderzoek) Publicatie (alleen adres) 
Financiële administratie Handhavers 
gemeente 

Wettelijk/Algemeen 
belang/openbaar gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

APV Op de afdeling niet 
vastgesteld, 
persoonsgegevens voor 
onbeperkte tijd 
bewaard, navragen bij 
DIM 

nee 

Leegstandvergunningen Het behandelen van aanvragen van 
leegstandwetvergunningen 

Aanvrager leegstandwetvergunning 
en/of gemachtigde van aanvrager 
(eigenaar) Huurder 

NAW, telefoonnummer, kadastraal nummer, 
makelaars-site om te bepalen of pand te koop 
staat. 

Intern: financiële administratie Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Leegstandwet Archiefwet nee 

Handhaving en toezicht illegale 
activiteiten 

Toezicht en handhaving APV, Drank- en 
Horecawet en bijzondere wetgeving 

Overtreders Melder Overtreder: NAW, geboortedatum, BSN, 
zaakgegevens, locatie, tijd en situatie 
overtreding, foto's, strafrechtelijke gegevens,  
Melder: NAW, BSN, locatie + tijd + situatie 
incident, voortgangsinformatie en 
contactinformatie (telefoon/email) 

Politie CJIB 
Melding: Boa/instantie waar melding 
thuishoort, zoals Staatbosbeheer, 
Waterschap, DCMR, NVWA, 
Rijkswaterstaat, Provincie 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

APV 
Drank- en Horecawet 
Milieuwet 
Andere wetgeving waarvoor 
gemeente het bevoegde 
gezag is 

Niet vastgesteld. 
Redora app is 60 
dagen. 
Inboekstatus in Join is 
standaard ingesteld op 
5 jaar 

nee 

Verkoop objecten en grond en 
zakelijke rechten 

Het aangaan van overeenkomsten en de 
monitoring hierop 
Bestuurlijke en preventieve aanpak van 
de georganiseerde misdaad 

Koper NAW, geboortedatum, documentnummer 
paspoort, KvK-gegevens, partnergegevens 
Mogelijk meer gegevens in het kader van een 
Bibob toets, zie hiervoor proces Bibob 

Notaris Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

BW 
Wet Bibob Beleidsregels 
Bibob 

Archiefwet nee 

Agrarische pacht Het aangaan van pachtovereenkomsten 
en de monitoring hierop 

Pachter NAW, geboortedatum, gegevens KvK Intern Grondkamer Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

BW Archiefwet nee 

Verhuur en ingebruikgeving van 
objecten, grond en standplaatsen, 
inclusief jacht en visrechten 

Het aangaan van overeenkomsten en de 
monitoring hierop 
Bestuurlijke en preventieve aanpak van 
de georganiseerde misdaad 

Huurder NAW, geboortedatum, gegevens KvK, 
paspoortnummer, partnergegevens 
Mogelijk meer gegevens in het kader van een 
Bibob toets, zie hiervoor proces Bibob 

Alleen intern op de afdeling Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

BW 
Wet Bibob Beleidsregels 
Bibob 

Archiefwet nee 

Eigenlijk dan wel oneigenlijk 
gebruik gemeentegrond (aanpak 
snippergroen) 

Legaliseren/handhaven illegaal gebruik 
gemeentegrond/ Kan huur of verkoop 
zijn 

Gebruikers/bewoners NAW, geboortedatum, kadastraal perceel, 
huurovereenkomst, correspondentie, foto's, 
verklaring van derden. 

Intern gebruik Notaris Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 
Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 
sub c AVG) 

BW 
Gemeentewet 

Archiefwet nee 

Overzicht BHV-ers Registratie van BHV-ers t.b.v. 
calamiteiten, om bij te houden wanneer 
iemand op cursus/training moet en voor 
vergoeding. 

Medewerkers in dienst of ten 
behoeve van de gemeente Goeree-
Overflakkee 

Naam, geboortedatum, nummer nibhv 
certificaten, opleidingsgegevens, aantal uur 
werkzaam per week en of de jaarlijkse 
herhalingstraininig hebben gevolgd, standplaats. 

Intern Opleidingsbedrijf Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Arbeidsomstandighedenwet, 
art 3, lid 1,e en 15 

Lijst wordt actueel 
gehouden. 

nee 

Registratie 
arbeidsomstandigheden/bedrijfso
ngevallen 

Managen van arbeidsomstandigheden en 
registreren van bedrijfsongevallen 

Personen in dienst van of ten 
behoeve van de gemeente Goeree-
Overflakkee 

NAW, afdeling, functie, gegevens m.b.t. het 
incident en gegevens over de schade/het letsel, 
verzuim gevolg. 

Arbeidsinspectie Verzekeraar 
Teamleider 
Personeelsdossier 

Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Arbo-wetgeving Niet vastgesteld nee 

Digitale telefooncentrale en SIM-
kaartenbestand 

Communicatie mogelijk maken door 
middel van telefonie 
Registratie van simkaarthouders 
Verbruik op simkaart vast te leggen 
Facturering 

Medewerkers in dienst van of ten 
behoeve van de gemeente Goeree-
Overflakkee 

Naam medewerker, telefoonnummer(s), 
verbruiksgegevens 

Alleen intern Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer en beveiliging Niet vastgesteld nee 

Uitgifte middelen aan 
medewerkers 

Uitgifte telefoons, ipads, laptops en 
tokens aan medewerkers 

Medewerkers in dienst van of ten 
behoeve van de gemeente Goeree-

Naam medewerker, uitgegeven middel, 
nummer token, serienummer 

Personeelszaken Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer en beveiliging Navragen archief nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

Overflakkee 

Centrale gebruikersadministratie 
(AD) 

Centrale administratie van gebruikers 
met toegangsrechten 

Personen in dienst van of werkzaam 
ten behoeve van de gemeente 
Goeree- Overflakkee die 
gebruikersrechten hebben 

Naam, autorisaties, telefoonnummer, e-
mailadres, functie, cluster en team 

Applicatiebeheerders Intern beheer Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Bij uitdiensttreding 
medewerkers worden 
de autorisaties 
verwijderd en account 
geblokkeerd. Daarnaast 
wordt er voor gezorgd 
dat de gegevens 
(mailbox, eigen schijf) 
via de 
backupprocedure op 
de eerstvolgende 
jaartape worden 
geplaatst. Deze 
jaartape wordt niet 
meer gewist. 

nee 

Registratie (systeem)storingen, 
ed. 

Registratie van (systeem)storingen, 
problemen hard-/software, aanvragen 
autorisaties door Servicedesk etc. en 
andere ICT-gerelateerde zaken 

Personen in dienst van of werkzaam 
ten behoeve van de gemeente 
Goeree- Overflakkee 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres Intern beheer Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Niet vastgesteld nee 

RES Workspace Manager 1. Ter beschikking stellen applicaties. 
2. Monitoren van het gebruik van 

applicaties 
3. Remote support bieden aan interne 

klanten/medewerkers 

Personen in dienst van of werkzaam 
ten behoeve van de gemeente 
Goeree- Overflakkee 

Naam, logging van applicatiegebruik en sessie 
gerelateerde informatie 

Intern gebruik Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Niet vastgesteld nee 

Outlook Exchange Informatie/Communicatie door 
medewerkers 

Personen in dienst van of werkzaam 
ten behoeve van de gemeente 
Goeree- Overflakkee 

Naam, e-mailadres, mailgroepen en 
mailaccounts 

Conform distributiepatroon 
medewerkers 

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer In Exchange wordt het 
na 60 dagen 
gearchiveerd, blijft dan 
permanent bewaard in 
Enterprise Vault 

ja 

Demografisch onderzoek 
leeftijdscategorieën 

Inzicht krijgen in de leeftijdsopbouw van 
een gebied, aantal huwelijken, geboortes 
en overlijden, ingekomen/vertrokken 
personen. 

Inwoners van de gemeente Goeree- 
Overflakkee 

Geslacht, leeftijdscategorie, woonplaats, Intern 
Aanvragers (geanonimiseerd) 

Afhankelijk van aanvraag Afhankelijk van aanvraag Gegevens worden bij 
de selectie 
geanonimiseerd 

nee 

Sjabloonbeheer brieven Pre-fill van gegevens voor brieven en 
(interne) documenten 

B&W, gemeentesecretaris, evt. 
locoburgemeesters en loco- 
gemeentesecretarissen, teamleiders, 
raadsleden, medewerkers griffie, 
directiesecretaris, concerncontroller, 
streekarchivaris, heffingsambtenaar 

Naam, voorletters,  titulatuur,  
functieomschrijving 

Intern Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Zolang als betreffende 
persoon in dienst is van 
de gemeente Goeree- 
Overflakkee 

nee 

Toegang gebouwen Toegang tot de gemeentelijke gebouwen 
via toegangsbadges 

Medewerkers in dienst van de 
gemeente Goeree-Overflakkee en 
externen die door de gemeente 
Goeree-Overflakkee  zijn ingehuurd, 
stagiaires, raadsleden 

Naam en bevoegdheid Alleen intern Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Kan door ons niet 
worden opgeschoond. 
Leverancier zal dit 
uiteraard wel kunnen. 

nee 

Tweewekelijks overzicht actieve 
gebruikers gemeente netwerk. 

Het bieden van een periodiek overzicht 
van het huidige personeelsbestand na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
fijnstructuur. Hier was en is nog steeds 
duidelijk behoefte aan. 

Personen in dienst van of werkzaam 
ten behoeve van de gemeente 
Goeree- Overflakkee 

Naam. e-mail adres, doorkiesnummer, mobiel 
nummer, functie, taakveld, team, 
leidinggevende, locatie in active directory 

Helpdeskmedewerkers, enkele 
Applicatiebeheerders, enkele 
medewerkers Servicecenter\HRM, 
Specialist DIM, Beleidsadviseur 
Publieke Dienstverlening 

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern Beheer In Exchange wordt het 
na 60 dagen 
gearchiveerd, blijft dan 
permanent bewaard in 
Symantec Enterprise 
Vault 

nee 

Aan- en afmeldprocedure Aan- en afmeldprocedure Medewerkers van de gemeente 
Goeree- Overflakkee 
Inhuurkrachten, stagiaires en 
consultants 

Naam, geboortedatum, telefoonnummer, e- 
mailadres 

Alleen intern: Active Directory 
Applicatiebeheerder 

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Niet vastgesteld? nee 

Onderzoek en statistiek Inzicht in samenstelling van doelgroepen 
t.b.v. beleidsontwikkeling/evaluatie. 

Inwoners, cliënten Leeftijd(scategorie), geslacht, soort voorziening, 
geanonimiseerde gegevens. 

Intern, openbaar Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Betreffende wetten Persoonsgegevens 
worden direct 
verwijderd 

nee 

Specifieke 
rapportage/overzichten 
aanmaken 

Specifieke overzichten/rapportage 
samenstellen op basis van interne 
verzoeken voor 
controle/inzicht/management 
informatie. 

Inwoners, cliënten Leeftijd(scategorie), geslacht, soort voorziening, 
geanonimiseerde gegevens. Medische 
gegevens, NAW, BSN. Verder kunnen alle 
gegevens die geregistreerd zijn geselecteerd 
worden. 

intern Afhankelijk van aanvraag Afhankelijk van aanvraag Archiefwet nee 

Personeelsadministratie Uitvoering van alle personele 
aangelegenheden van het personeel 

Personen in dienst van of ten 
behoeve van de gemeente Goeree-
Overflakkee 

NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, kopie 
identiteitsbewijs, opleidingsgegevens, 
certificaten, cv bij indiensttreding,  
telefoonnummers, functiegegevens, 
functionerings- en beoordelingsgesprekken, 

Leidinggevenden HR Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

CAO 
Gemeentewet 

Navragen bij DIM, na 
uitdiensttreding … jaar 

nee 

Salarisadministratie Berekenen, vastleggen en betalen van 
salarissen, vergoedingen, etc., en andere 
daaraan gelieerde betalingen en 
monitoring op uitkeringen bij ontslag, 
loonbeslag 

Personen in dienst van of  ten 
behoeve van de gemeente Goeree-
Overflakkee 

NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, kopie 
identiteitsbewijs, verzuim, verlof en salaris 

Pensioenorganisatie Belastingdienst 
Bank 
Arbodienst Arboned (via ADP) 

Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

CAO 7 jaar nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

Verzuimregistratie Het registreren van verzuim van 
medewerkers 

Personen in dienst van of ten 
behoeve van 
de gemeente Goeree-Overflakkee 

NAW, geboortedatum en -plaats, verzuim, 
verslag 
bedrijfsarts 

Arbodienst (via ADP) Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 
sub b AVG) 

CAO Archiefwet nee 

Werving en selectie Het werven en selecteren van nieuwe 
medewerkers 

Sollicitanten NAW, e-mailadres, gegevens in brieven en cv's Teamleider HR Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

BW Navragen bij DIV 
(Maximaal 4 weken, 
met toestemming om 
te mogen bewaren 
maximaal 1 jaar na 
sollicitatie) 

nee 

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

Aanvragers van subsidie namens de 
rechtspersoon zonder winstoogmerk 
(bestuurslid) 

NAW rechtspersoon,  naam contactpersoon, 
bankrekeningnummer, KvK-nr., BTW nummer, 
telefoonnummer, e-mailadres, aard subsidie 

Intern: behandelend ambtenaar Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Algemene Subsidie 
Verordening Awb 

Archiefwet nee 

Financiële administratie 
gemeente Goeree-Overflakkee 

Betalen van nota's,  versturen van nota's, 
invorderen en bewaken van 
inningen 

Debiteur/crediteur NAW, Bankrekeningnummer, debiteuren- 
/crediteurennummer, Factuur, KvK-nr., BSN 

Intern Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Besluit begroting en 
verantwoording (BBV) 

7 jaar nee 

Invordering gemeente Goeree-
Overflakkee 

Invorderen van dwangsommen en 
privaatrechtelijke  en publiekrechtelijke 
vorderingen, inclusief het treffen van 
betalingsregelingen 

Debiteuren NAW, telefoonnummer, verschuldigde kosten, 
debiteurennummer, BSN 

Invorderingsbedrijf Cannock Chase 
Intern 

Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

BW 7 jaar nee 

Contractenregister Beheren en bewaken van contracten Contactpersonen van 
leveranciers/wederpartijen, 
contracteigenaren 

NAW, telefoonnummer, functie, gegevens 
leveranciers/wederpartijen, overige gegevens 
contract 

Intern Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern contractbeheer Conform archiefwet. nee 

Duurzaamheidsleningen Het verstrekken van 
duurzaamheidsleningen 

Particulieren die een 
duurzaamheidslening aanvragen 

NAW, BSN, telefoonnummer, e-mailadres 
SVN vraagt meer gegevens: inkomens en 
vermogensgegevens. Deze gaan rechtstreeks 
naar SVN. 

SVN Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

BW 
Verordening 
Duurzaamheidsleningen 

Archief nee 

Passend Werk Wmo Het begeleiden van personen naar 
passend werk op grond van de Wmo 

Personen die tewerkgesteld worden 
in het kader van de Wmo 

NAW, werkzaamheden die worden gedaan N.v.t. Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Wmo Planning in Excel, 
wordt niet bewaard 

Nee 

Passend werk WSW Het begeleiden van personen naar 
passend werk op grond van de 
participatiewet, waarvan WSW 
onderdeel is. 

Personen die werkzaam zijn in het 
kader van de WSW 

NAW, BSN, geboortedatum,  gegevens m.b.t. 
leefsituatie, beperkingen en mogelijkheden voor 
het werk, andere gegevens die van belang zijn 
voor het werk, zoals inhoudingen salaris, 
woonsituatie etc., verklaring omtrent gedrag, 
opleidingen 

Begeleiders 
Werkleiders en Teamleiders 
Voormannen en voorvrouwen 
Organisatie/werkgever waar 
medewerker of 
uitkeringsgerechtigde tewerk wordt 
gesteld (NAW, informatie over 
mogelijkheden en beperkingen, 
gegevens die noodzakelijk zijn voor 
de inzet) 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Participatiewet/WSW Zodra de begeleiding 
vanuit Webego stopt 
wordt iemand 
overgezet naar 
personeelsdossier in 
JOIN 
Bij overplaatsing naar 
buitengroep blijven 
gegevens inzichtelijk 
zolang de begeleiding 
nog loopt 

Nee 

Passend werk Participatiewet Het begeleiden van personen naar 
passend werk op grond van de 
Participatiewet niet WSW-ers 

Personen die tewerkgesteld worden 
in het kader van de Participatiewet 

NAW, geboortedatum, telefoonnummer, plan 
van aanpak, vaardigheden en mogelijkheden tot 
ontwikkeling, evaluaties en gespreksverslagen, 
urenopbouwafspraken 

Afdeling Werk en Inkomen Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Participatiewet Autorisatie Webego 
stopt als begeleiding 
stopt, in Suite worden 
gegevens niet 
opgeschoond. 
K-schijf 

Nee 

Bezwaarprocedure Overzicht van bezwaarprocedures en 
beroep 

Bezwaarmakers Voorletters, achternaam, woonplaats, geslacht, 
datum ontvangst, zaaknummer, zaakgegevens 

Leden van de 
bezwaarschriftencommissie 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Algemene Wet Bestuursrecht 
Verordening Commissie 
bezwaarschriften gemeente 
Goeree-Overflakkee 
Relevante wetgeving 

Ieder jaar wordt een 
nieuwe lijst 
aangemaakt, oude 
lijsten worden niet 
opgeschoond 

nee 

Publiceren vergunningen en 
officiële bekendmakingen 

Publiceren vergunningen en officiële 
bekendmakingen 

Aanvragers vergunningen NAW Alle mogelijke externen (open 
internet + streekpers) 

Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) + 
Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Wabo, art. 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 
+ 
Verordening elektronische 
kennisgeving Goeree- 
Overflakkee + Algemene wet 
bestuursrecht 

Geen nee 

Aansprakelijkstellingen door 
burgers 

Behandelen van verzoeken tot 
schadevergoeding van burgers 

1. Gedupeerden 
2. Getuigen 

1. NAW, geboortedatum, geslacht, BSN, e-
mailadres, telefoonnummer, 
bankrekeningnummer, aard schade, locatie 
en tijdstip schade, handtekening 

2. NAW, geboortedatum, geslacht, 
telefoonnummer, e-mailadres 

Via verzekeringsmakelaar naar 
verzekeringsmaatschappij 

Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG) 

BW, boek 6 
Wegenverkeerswetgeving 

7 jaar nee 

Klachtenregeling Registreren en afhandelen klachten Klagers Beklaagden 
Behandelend medewerker 

Achternaam, voorletters, aard van de klacht, 
Datum ontvangst, zaaknummer,  heeft, 
gegevens afdoening, naam medewerker op wie 
de klacht betrekking, naam behandelend 
medewerker 

Klachtbehandelaar 
Klachtcoördinator 
Klachtencommissie 

Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Algemene Wet Bestuursrecht 
Klachtenregeling gemeente 
Goeree-Overflakkee 

Niet vastgesteld, is nog 
nooit opgeschoond 

nee 

Schadeverhaal door de gemeente Verhalen van schade die aangebracht is 
aan gemeentelijke eigendommen 

Schadeveroorzakers 
Belangenbehartigers 

NAW, e-mailadres, telefoonnummer, 
geboortedatum, BSN, kenteken 

Alleen intern Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

BW, boek 6 Op de afdeling niet 
vastgesteld 
7 jaar 

nee 

WOB-verzoeken Registratie en afhandeling van WOB- 
verzoeken 

De indiener van het verzoek Naam, voorletters, datum ontvangst, 
zaaknummer, zaakgegevens 

Alleen intern Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

WOB Niet vastgesteld, is nog 
nooit opgeschoond 

nee 

Wbp/AVG Registratie en tijdige afhandeling van 
verzoeken op grond van de Wbp/AVG 

De indiener van het verzoek Naam, datum ontvangst, zaaknummer, 
onderwerp en wijze van afhandeling 

Alleen intern Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Wbp/AVG Niet vastgesteld, is nog 
nooit opgeschoond 
  

nee 

Voortgangsregistratie beroep en Voortgangsmonitoring en registratie Burgers die beroep of hoger beroep NAW, zaaknummer, type zaak, korte Alleen intern Gerechtvaardigd belang Intern beheer Na afhandeling 5 jaar in nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
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Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

hoger beroep (op 
afdeling) 

beroepsprocedures instellen omschrijving, 
resultaat procedure 

(artikel 6 lid 1 
sub f AVG) 

archief 

Omgevingsvergunningen 
Milieubeheer 8.40 meldingen 
Gebruiksmeldingen 
Hogere waarde beschikkingen, 
meldingen en/of overige 
vergunningen fysieke 
leefomgeving 

Het behandelen van aanvragen van 
omgevingsvergunningen (inclusief heffen 
van leges en geschilafhandeling), 
meldingen en/of overige vergunningen 
fysieke leefomgeving 
Bestuurlijke en preventieve aanpak van 
de georganiseerde misdaad 
Opleggen hogere grenswaarden geluid 

Aanvrager en gemachtigden van 
aanvragers, bezwaarmakers, 
indieners zienswijze, ingeval van 
BIBOB ook financiers. 

Aanvrager NAW, geboortedatum, bsn (DigiD), 
tel.nr., email, zaakgegevens, KVK-nr., 
bedrijfsgegevens, 
Zienswijze en bezwaar bij juridische afdeling 

DCMR 
Veiligheidsregio Vertegenwoordiger 
aanvrager Aanvrager 
SCHN 
Waterschap Provincie 
Omgevingsdienst de Hagenlanden 
Monumentencommissie 
(Derde-)belanghebbenden 
Degene die inzage krijgt (geen 
persoonsgegevens) 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

WABO 
Wet milieubeheer Wro 
Wet geluidhinder, APV, 
lokale verordeningen, 
Bouwbesluit Woningwet 
Monumentenwet en andere 
wet- en regelgeving die van  
toepassing is 

Blijvend te bewaren in 
archief 

nee 

Nummerbesluiten Het toekennen/intrekken van 
(huis)nummers 

Aanvrager NAW, e-mailadres, telefoonnummer Afnemers Landelijke Voorziening 
BAG (adres) 

Algemeen belang/openbaar 
gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

Wet basisregistraties 
adressen 
en gebouwen 

Blijvend te bewaren nee 

Handhaving bestemmingsplan 
WABO 

Naleving bestemmingsplan WABO. Eigenaren percelen Eigenaren 
panden Gebruiker perceel Gebruiker 
panden 

NAW, telefoonnummer, email, BSN, 
kadasterinformatie, medische gegevens, 
strafrechtelijk. 

Intern (team omgeving) Politie 
Rijkswaterstaat Waterschap DCMR 
SVHW 

Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

WABO 
Wet milieubeheer Wro 
Wet geluidhinder, APV, 
lokale verordeningen, 
Bouwbesluit Woningwet 
Monumentenwet en andere 
wet- en regelgeving die van  
toepassing is 

Archiefwet nee 

Anterieure overeenkomsten Afwenteling planschade en 
kostenverhaal in het kader van een 
planologische procedure 

Ontwikkelaar (kan natuurlijke 
persoon zijn) 

NAW, geboortedatum, telefoonnummer, e-
mailadres 

Intern 
Er worden geen persoonsgegevens 
(naam) gepubliceerd. 

Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

BW 
Wet ruimtelijke ordening 
(publicatie) 

Navragen archief nee 

Planologische procedures Het voeren van planologische 
procedures 

Aanvrager 
(Derde)-belanghebbenden 

1. Aanvragers: NAW-gegevens, e-mailadres, 
telefoonnummer 

2. (Derde)-belanghebbenden: NAW-
gegevens, e- mailadres, telefoonnummer 

Iedereen die kennis neemt van de 
openbare stukken (alleen locatie). 
Geanonimiseerde variant op website 
gepubliceerd. In de toelichting op 
een bestemmingsplan kan de naam 
van de aanvragen zijn vermeld. 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Artikel 3.1 Wet ruimtelijke 
ordening 

Blijvend te bewaren 
Navragen DIM 

nee 

Planschade/Nadeelcompensatie Behandelen aanvragen tegemoetkoming 
in planschade/nadeelcompensatie 

Aanvragers NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, 
bankrekeningnummer, kopie eigendomsbewijs 
onroerende zaak 

Financiële Administratie Adviserend 
bureau Derde op wie schade 
verhaald kan worden (vaak 
ontwikkelaar) dit is de Derde 
belanghebbende 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Artikel 6.1 Wet ruimtelijke 
ordening 
H6 Besluit ruimtelijke 
ordening 
Procedureverordening voor 
advisering tegemoetkoming 
in planschade gemeente 
Goeree- Overflakkee 

Toegekend: maximaal 7 
jaar na afhandeling 
Afgebroken: maximaal 
1 jaar 
Navragen archief 

nee 

Cultureel erfgoed Behandelen van verzoeken tot 
aanwijzing van een monument of 
beeldbepalend pand of op eigen initiatief 
aanwijzen van een monument of via 
bestemmingsplan ruimte beschermen 
van karakteristieke panden. 

Natuurlijke of rechtspersonen die bij 
de aanwijzing betrokken zijn 

NAW, e-mailadres, telefoonnummer, 
kadastergegevens 

Publicatie website, krant  (adres en 
kadastrale gegevens) 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Erfgoedverordening Blijvend te bewaren ja 

Erfgoedbezit gemeente 1. Registratie cultuurbezit 
2. Registratie van kunstwerken ten 

behoeve van auteursrechten 

1. Eigenaar, gever, lener 
2. Kunstenaar 

1. NAW, telefoonnummer, e-mailadres, 
uitgeleende objecten, 

2. NAW, telefoonnummer, e-mailadres, 
degene die de rechten heeft op het 
kunstwerk, naam kunstwerk, naam maker, 
opdrachtgever 

Alleen intern Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

1. Erfgoedverordening 
2. Auteursrecht 

Wordt up to date 
gehouden 

nee 

Gehandicaptenparkeerplaats Het realiseren van een 
gehandicaptenparkeerplaats 

Aanvrager NAW, BSN, geboortedatum, telefoonnummer, 
kenteken auto, aanwezigheid 
gehandicaptenparkeerkaart, email, omschrijving 
handicap, rolstoel/rollator gebruik en loopafsta
nd 

Alleen intern Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Wegenverkeerswet BABW 24 Archiefwet nee 

Startersleningen Het verstrekken van een 
startersleningen 

Aanvragers van een starterslening NAW, geboortedatum, e-mailadres, 
inkomensgegevens. 

Gemeente ontvangt advies van SVN Algemeen belang/openbaar 
gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

Verordening Starterslening 
Goeree-Overflakkee 

Archiefwet nee 

Blijverslening Het verstekken van blijverslening Particulieren die een blijverslening 
aanvragen 

NAW, BSN, geboortedatum, telefoonnummer, 
e- mailadres 
SVN vraagt meer gegevens: inkomens en 
vermogensgegevens. Deze gaan rechtstreeks 
naar SVN. 

SVN Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

BW 
Verordening Blijversleningen 

Archief nee 

GO Fit Uitvoeren van 4S-test bij basisschool 
leerlingen en obv deze test een 
sportadvies uitbrengen. 

Leerlingen van een basisschool van 
groepen 3 t/m 8 

Naam, geboortedatum, geslacht, uitkomst 4S-
test. 

Onderwijsinstelling is 
verwerkingsverantwoordelijke, 
gemeente is verwerker. De docent 
van de leerling ontvangt de 
resultaten. 

Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG) 

  totdat de leerling de 
basisschool verlaat 

nee 

Vergunningen kabels en leidingen Behandelen aanvragen vergunningen 
kabels en leidingen 

Contactpersonen van aanvragende 
bedrijven en gemachtigden 

NAW, telefoonnr., zaakgegevens, KvK-nr., e- 
mailadres, financiële gegevens 

Uitvoerend aannemers Financiële 
administratie 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Verordening kabels en 
leidingen, Handboek kabels 
en leidingen 

Bewaartermijn 
navragen bij DIM 

nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

Meldingenadministratie openbare 
ruimte 

Opnemen van meldingen openbare 
ruimte en doorzetten naar de 
buitendienst. De voortgangsbewaking 
door verantwoordelijke afdeling 

Melders NAW, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, 
locatie van de melding, aard van de melding 

Intern Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Gemeentewet 
Milieuwetgeving 

Navragen archief nee 

Bewonersbijeenkomsten 1. Het informeren van bewoners voor 
informatiebijeenkomsten 

2. Noteren contactgegevens n.a.v. 
vraag van aanwezige van 
informatiebijeenkomst. 

Inwoners van de gemeente Goeree 
Overflakkee 

1. NAW 
2. Naam, e-mailadres en telefoonnummer 

Alleen intern Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Diverse wetgeving 
publiekrechtelijke taken 

Bewonersbrieven 
gearchiveerd in Join. 
Bewaartermijn 
navragen bij DIM 

nee 

Registratie gebruik milieustraat Controle of aanbieder inwoner van 
gemeente is. Controle op aanleveren 
bedrijfsafval door bedrijven. 

Degene die gebruik maakt van de 
milieustraat 

Postcode en huisnummer Intern Algemeen belang (artikel 6 lid 
1 sub e AVG) 

wet milieubeheer hfdstuk 10 Wordt niet bewaard. nee 

Landelijk register Kinderopvang 1. Publicatie van kinderopvang-
voorzieningen die voldoen aan de 
wettelijke vereisten 

2. Behandelen van aanvragen om te 
worden ingeschreven (of gewijzigd) 
in het landelijk register 
Kinderopvang 

3. Toezicht op de kwaliteit 
4. Handhaving 

Houder kindercentrum of 
gastouderbureau, gastouders 

NAW van betrokkenen/aanvrager, BSN, 
telefoonnummer, rechtsvorm, KvK-nr., e-
mailadres, aantal kindplaatsen 
kopie geldig identiteitsbewijs, 
kwalificatiestukken bemiddelingsmedewerker 
Advies GGD 
Besluit en motivatie 
Naam, telefoonnummer  en e-mailadres 
contactpersoon 

Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (Landelijke register 
Kinderopvang) 
GGD 
Een ieder die het register 
kinderopvang raadpleegt voor de 
openbare gegevens 
Belastingdienst 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 
Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Wet Kinderopvang 
Besluit registratie 
Kinderopvang, beleidsregels 
Kinderopvang 

Archief, zou 
opgeschoond kunnen 
worden nadat stukken 
doorgestuurd zijn. 

nee 

Leerlingenvervoer Collectieve of individuele voorziening 
voor het vervoer van leerlingen 

Ouders, Voogden, verzorgers van 
leerlingen Leerling 

NAW, geboortedatum, BSN (alleen intern 
gebruik), telefoonnummer, e-mailadres, 
bankrekeningnummer, 
Medische-sociale gegevens van het kind, 
afstand school-huis, afstand huis-opstapplaats 
Inkomensgegevens, schoolgegevens 

Regiecentrale (NAW, 
contactinformatie leerling en 
ouders/verzorgers) 
Vervoerder (NAW, contactinformatie 
leerling en ouders/verzorgers) 
Keuringsartsen (met toestemming 
van de ouders/verzorgers ontvangt 
NAW contactinformatie leerling en 
ouders/verzorgers) 
De Reiskoffer (NAW, 
contactinformatie leerling en 
ouders/verzorgers) 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 
Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Verordening 
Leerlingenvervoer 
Beleidsregels 

Conform archief nee 

Lokaal Zorg Netwerk (LZN) Bepalen welke partij de hulpverlening 
moet gaan bieden.  Monitoren voortgang 
geboden hulpverlening. 

Personen aan wie hulp wordt 
verleend, 'bemoeizorg' 
Hulpverleners 

NAW, geboortedatum, BSN, contactmomenten, 
documenten die nodig zijn voor de 
hulpverlening, besluitvorming, 
ondersteuningsplannen, evaluaties, 
verslaglegging alle grote overleggen, vastleggen 
contactmomenten tussen LZN partners 
onderling en tussen LZN partners en cliënten, 
risicoanalyses 

LZN partners, te weten: Politie, 
woningbouwverenigingen 
(Woongoed GO, Fides, Beter 
Wonen), Antes, Pameijer, Team 
Jeugd en Gezin (procesregisseurs en 
procesregisseurs MEE), Kwadraad, 
Centrum voor Jeugd en Gezin, 
Wijkverpleegkundigen 
(onafhankelijk), Jongerenwerk St. 
Ontmoeting, Eigenz Zuidwester, 
Jeugdbescherming Rotterdam 
Rijnmond, Veilig Thuis Rotterdam 
Rijnmond 

Behandelen van een casus 
binnen LZN wordt gedaan op 
basis van: de verwerking is 
noodzakelijk om te voldoen 
aan een wettelijke 
verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke 
rust (artikel 6 lid 1 sub c AVG) 
Bij gevaarzetting Openbare 
Orde & Veiligheid informeren 
op basis van Algemeen 
belang/openbaar gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 
Daarnaast kan sprake zijn van 
vitaal belang (artikel 6 lid 1 
sub d) 

conform convenant LZN Archiefwet Nee 

Lokaal Team Huiselijk Geweld 
(LTHG) 

Bepalen welke partij de hulpverlening 
moet gaan bieden.  Monitoren voortgang 
geboden hulpverlening. 

Personen aan wie hulp wordt 
verleend, Hulpverleners 

NAW, geboortedatum, BSN, documenten die 
nodig zijn voor de hulpverlening, 
besluitvorming, ondersteuningsplannen, 
evaluaties, verslaglegging alle grote overleggen, 
vastleggen contactmomenten tussen LTHG 
partners onderling en tussen LZN partners en 
cliënten, risicoanalyses 

LTHG partners, te weten: Antes, 
Kwadraad, Team Jeugd en Gezin 
(procesregisseurs en jeugd- en 
gezinscoaches), Cetrum voor Jeugd 
en Gezin, Politie, Jeugdbescherming 
Rotterdam Rijnmond, Veilig Thuis 
Rotterdam Rijnmond 

Behandelen van een casus 
binnen LZN wordt gedaan op 
basis van: de verwerking is 
noodzakelijk om te voldoen 
aan een wettelijke 
verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke 
rust (artikel 6 lid 1 sub c AVG) 
Bij gevaarzetting Openbare 
Orde & Veiligheid informeren 
op basis van Algemeen 
belang/openbaar gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 
Daarnaast kan sprake zijn van 
vitaal belang (artikel 6 lid 1 
sub d) 

conform convenant LTHG Archiefwet Nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

Leerplicht en voorkomen 
voortijdig schoolverlaten 

Uitvoering leerplichtwet en RMC-wet 1. Leerplichtigen 
2. Ouders, voogden, verzorgers 

leerplichtigen 
3. RMC: Niet-leerplichtigen die de 

leeftijd van 23 jaar nog niet 
hebben bereikt zonder 
startkwalificatie 

1. NAW, telefoonnummer, e-mailadressen, 
geboortedatum, geslacht, 
administratienummer, BSN, nationaliteit, 
geboorteplaats, 
In- en afschrijving en reden 
Schoolverloop, verzuim en 
vrijstellingsberoep School, onderwijssoort 
en -niveau, schoolgewicht, resultaten, 
gespreksverslagen, contactenverslagen 
met betrokken instanties 

2. NAW, BSN, telefoonnummer nationaliteit, 
burgerlijke staat gezinssamenstelling 

3. NAW, telefoonnummer, bijzonderheden, 
geboortedatum, geslacht, 
administratienummer, BSN, nationaliteit, 
geboorteplaats, 
In- en afschrijving en reden 
Schoolverloop, verzuim en 
vrijstellingsberoep School, onderwijssoort 
en -niveau, schoolgewicht 

Maatschappelijk werk GGD 
Politie 
Openbaar Ministerie, 
Jeugdbescherming RvK 
OM 
Halt 
Partners breed overleg, zoals 
Zuidwester, Lucetes, GGZ, 
jeugdartsen, 
jongerenondersteuningsteam 
Leerplichtambtenaren andere 
gemeente (bij verhuizingen 
JGZ 
Veilig Thuis, Jongerenwerk en 
andere professionals binnen de 
keten 
RMC voor niet leerplichtigen 
Huisartsen 
Andere gemeente bij verhuizing 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Leerplichtwet en RMC-
regeling 

Zodra iemand 23 
wordt, worden 
gegevens verwijderd. 
Wettelijk maximaal 19 
jaar na geboortedatum 
leerling conform art. 3 
en 4b Leerplichtwet 
1969 

nee 

Vrijwillige hulpverlening vanuit 
Team Jeugd en Gezin 

Het bieden van vrijwillige hulpverlening 
in het kader van de Jeugdwet en AWB 
t.b.v. inzetten volwassenenzorg. 

Hulpvragers (alle leeftijden) 
Hulpverleners 

  In geval van groot overleg: ouders 
kind. Bij specialistische zorg o.a.: 
Zuidwester, Agathos, Gemiva, Sjalom 
Zorg, MEE Crisisinterventieteam 
Rotterdam  Bovenwijkse 
hulpverlening, zoals ambulant 
spoedhulp (Enver), scholen, huisarts, 
kinderdagverblijf, maatschappelijk 
werk, politie Veilig Thuis, Rvdk, 
Jeugdbescherming 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Jeugdwet Na sluiting van het 
dossier twee jaar 

nee 

Routeringsoverleg 
Jeugdbeschermingsplein 

Bepalen binnen welke partij de 
hulpverlening plaats moet vinden. (Het 
verlenen van dranghulpverlening ligt 
vooralsnog buiten de gemeente) 

Personen aan wie hulp wordt 
verleend Ouders 
Hulpverleners 

NAW, geboortedatum, BSN, contactmomenten, 
documenten die nodig zijn voor de 
hulpverlening, NAW, geboortedatum, BSN, 
contactmomenten, documenten die nodig zijn 
voor de hulpverlening, besluitvorming, 
ondersteuningsplannen, evaluaties, 
verslaglegging alle grote overleggen, 
risicoanalyses 

Met toestemming (m.u.v. vitaal 
belang): degenen die betrokken zijn 
bij de hulpverlening 
Jeugdbeschermingsplein 
RvdK  Veilig thuis CJG 
Jeugd en gezinscoach en 
procesregisseur (Team jeugd en 
gezin) 
Jeugdbescherming 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 
Vitaal belang (artikel 6 lid 1 
sub d) 

Jeugdwet 
Artikel 172 Gemeentewet 

Na sluiting van het 
dossier twee jaar 

Nee 

Uitvoering Wet Bijzondere 
Opname Psychiatrische 
Ziekenhuizen (Wet BOPZ) 

Administratieve afhandeling van een 
onvrijwillige opname in het kader van de 
Wet BOPZ 

Degene die de onvrijwillige opname 
moet ondergaan 
Directe familie 

NAW-gegevens, BSN, bevindingen psychiater 
NAW van directe familie 

Geneeskundig inspecteur voor de 
Geestelijke Gezondheidszorg 
Officier van Justitie Hoofd rechtbank 
Wettelijk vertegenwoordiger van de 
in bewaring gestelde persoon 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

BOPZ Maximale 
bewaartermijn van 5 
jaar na ontslag uit een 
psychiatrische instelling 
o.g.v. art. 56 lid 3 Wet 
BOPZ 

nee 

Streekarchief Archiveren van historische documenten Alle personen wiens gegevens 
voorkomen in de historische 
archiefbescheiden 

De gegevens die deel uitmaken van de 
historische archiefbescheiden 

Bezoekers of personen die de 
archiefstukken inzien (openbare 
gegevens) 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Archiefwet Conform archiefwet nee 

Bezoekersregistratie streekarchief Het bijhouden van het aantal bezoekers 
van het streekarchief 

Bezoekers van het streekarchief Naam, woonplaats, datum bezoek Alleen intern Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 
sub f AVG) 

Intern beheer Niet vastgesteld Nee 

Registratiecontactgegevens voor 
digitale nazending archiefstukken 

Mail van Marco: Verder bedacht ik me 
net nog het volgende: als mensen 
telefonisch om bouwtekeningen  vragen, 
bijvoorbeeld omdat ze een dakkapel 
willen plaatsen, vragen we meestal een 
e-mailadres om tekeningen digitaal aan 
te kunnen leveren. Dit e- mailadres 
schrijven we op een briefje en na 
afhandeling van de vraag gooien we dit 
weg. Soms krijgen we ook e- 
mailadressen van bezoekers op de 
studiezaal, omdat ze bijvoorbeeld nog 
een aantal scans via de mail willen 
ontvangen. Ook de briefjes met deze e- 
mailadressen gooien we na afhandeling 
van de vraag weg. Een e-mailadres kan 
een persoonsgegeven zijn toch? Is dit 
nog iets wat je in het verwerkingsregister 
moet opnemen? 

Bezoekers van het streekarchief Naam, woonplaats, datum bezoek Alleen intern Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Niet vastgesteld Nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

Camerabewaking Gemeentehuis Verzamelen objectief bewijsmateriaal na 
ontstane schade ten behoeve van 
afhandeling schadeclaims en afhandeling 
calamiteiten, vastleggen incidenten 
bezoekers centrale hal en 
inbraakbeveiliging 

Personen die in beeld komen Beeld van de betrokkene Datum en tijdstip  
Locatie 

Intern (harde schijf) 
Politie, indien van toepassing 

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer en beveiliging Maximaal 4 weken nee 

Globespotter Visuele ondersteuning bij de 
implementatie en het beheer van 
wetgeving, handhaving van openbare 
orde en veiligheid, ontwikkeling van 
bouwplannen en voorbereiding van 
werkzaamheden in de openbare ruimte 

Personen die in beeld komen 
(geblurd) kentekens die in beeld 
komen (geblurd), namen/adressen 
van bedrijven die in beeld komen 

Beeldmateriaal,  bedrijfsgegevens, 
adresgegevens (vanuit BAG) 

Intern beheer Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Publiekrechtelijke taak Luchtfoto's en 
obliekfoto's wordt 
historie opgebouwd. 
De cyclomedia 
panoramafoto's 
worden jaarlijks 
geupdate. 

nee 

GIS-Viewer Op geografische wijze ontsluiten van 
informatie die gebruikers nodig hebben 
in het kader van de uitvoering van 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
taken 

Eigenaren percelen Eigenaar gegevens, waaronder BSN) 
Basisgegevens, kadastrale gegevens, BGT, 
luchtfoto's, 360 graden foto's',  gegevens uit de 
verschillende modules 

Die afdelingen die de door de 
GISviewer ontsloten gegevens nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 
publiekrechtelijke taken 
Burgers (geen persoonsgegevens) 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Diverse wetgeving 
publiekrechtelijke taken 

Wordt up-to-date 
gehouden 

nee 

Datadistributiesysteem Distributiekanaal en magazijn van 
diverse basisgegevens voor verschillende 
verwerkingen 

Inwoners, oud-inwoners van heel 
Nederland, buitenlanders die in NL 
hebben gewoond 

Alle gegevens uit de basisregistraties Binnengemeentelijke afnemers 
ingevolge reglement 
BRP/Autorisatiebesluit Min BZK: 
iedereen die intern toegang heeft 
tot de afnemende applicaties 

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Twee jaar nee 

Bedienen alarminstallaties 
gemeentelijke gebouwen 

Beveiliging gemeentelijk gebouw Medewerkers in dienst van 
gemeente Goeree-Overflakkee en 
externen die door de gemeente 
Goeree-Overflakkee  zijn 
ingehuurd 

Naam medewerker Alarmcode 
Telefoonnummer 

NVD meldkamer (ontvangen 
melding) ATS (programmeert het 
systeem) 
G4S meldkamer (monitoren wie in 
en uitschakelt) 

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer en beveiliging Tot einde 
dienstverband/gewijzig
d e functie 

nee 

Lief en leed regeling Het versturen van attenties aan 
medewerkers 

Medewerkers/inhuurkrachten in 
dienst van de gemeente Goeree-
Overflakkee 

NAW, reden attentie Hoofdzakelijk intern, bij attentie in 
geval van ziekte kan het incidenteel 
voorkomen dat een leverancier 
de attentie bezorgd. 

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer 
Regeling lief en leed Goeree- 
Overflakkee 

Wordt niet 
opgeschoond 

nee 

Archief Archiveren van documenten op grond 
van de Archiefwet 

Alle personen wiens gegevens 
voorkomen in de archiefbescheiden 
van de gemeente Goeree-
Overflakkee 

De gegevens die deel uitmaken van de 
archiefbescheiden 

Medewerkers die archiefbescheiden 
opvragen Externe verzoeken 
SVHW 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 
Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Archiefwet Archiefbesluit Naar gelang van 
bewaar- 
/vernietigingstermijn 
worden 
persoonsgegevens 
bewaard/vernietigd 

nee 

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

Klanten/burgers Behandelaar NAW, geboortedatum, persoonsgegevens in 
gescande document, onderwerp 
datum ontvangst en stand van zaken 
behandeling Persoonsgegevens in gescande 
document 
Naam behandelend medewerker 

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

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Archiefwet 
Van toepassing zijnde andere 
wetgeving 

Afhankelijk van het 
zaaktype of type 
document volgens 
archiefwet te bepalen 
welke 
vernietigingstermijn 
geldt of dat een 
bewaarplicht geldt/ Na 
afhandeling in het 
(digitale) archief 
geplaatst 

nee 

Overzicht contactgegevens en 
nevenfuncties raadsleden 

Bedrijfsvoering griffie Publicatie op 
website 

Raadsleden Griffiemedewerkers Raadsleden: NAW, foto, functie 
telefoonnummer, e- mailadres,  politieke kleur, 
nevenfunctie, Fractievoorzitter j/n 
Griffier: naam, foto, telefoonnummer, e-
mailadres 

Binnen de organisatie en via internet 
openbaar bekend 

Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 
Voor adressen raadsleden: 
Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a) 

WOB 
Gemeentewet 

Wordt up to date 
gehouden 

ja 

Registratie video- en 
geluidsbeelden openbare 
bijeenkomsten met de 
gemeenteraad 

Openbare verslaglegging van openbare 
bijeenkomsten van de gemeenteraad 

Personen die aanwezig zijn bij de 
openbare bijeenkomsten van de 
vergaderingen 

Naam, functie of partij, beeldmateriaal Een ieder die kennis neemt van het 
beeldmateriaal 

Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

WOB 
Gemeentewet 

Wordt gearchiveerd en 
bewaard in archief 

ja 

Publicatie ingekomen stukken 
gemeenteraad 

Publiceren van de agenda (waaronder 
ingekomen stukken) van de 
gemeenteraad 

Betrokkenen waarvan 
persoonsgegevens worden genoemd 
in de stukken 

Persoonsgegevens die door betrokkenen  zijn 
aangedragen in de ingekomen stukken 

Ingekomen stukken zijn openbaar 
toegankelijk, behalve als deze 
privacy gevoelige informatie 
bevatten. De raadsleden kunnen 
deze brieven raadplegen achter de 
inlog. Derden kunnen deze brieven 
opvragen, maar ontvangen de 
brieven zonder de privacy gevoelige 
informatie. 

Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

WOB 
Gemeentewet 

Wordt gearchiveerd en 
bewaard in archief 

ja 

Website gemeente Goeree-
Overflakkee 

Publiceren van informatie over de 
gemeente gericht op de vraag van de 
burger 

Burgemeester en wethouders, 
gemeenteraad, griffie (website) 
Bedrijfscontactpersonen 
Contactpersonen 
ondernemersverenigingen 

Burgemeester en wethouders: Naam, foto, 
functie, portefeuille, politieke partij. 
Gemeenteraad: Naam, adres, telefoonnummer, 
e- mailadres foto, functie, beleidsterreinen, 
hoofd- en nevenfuncties, politieke partij. 
Bedrijfscontactpersonen: naam. 
Contactpersonen ondernemersverenigingen: 
Naam, adres ondernemersvereniging, e-
mailadres, telefoonnummer. 

Een ieder die de website van de 
gemeente raadpleegt 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

WOB Wordt up-to-date 
gehouden 

nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

Website gemeente 
Dienstverleningskanaal (e-
formulieren en gegevensmagazijn) 

Het verlenen van diensten via de 
gemeentelijke website 

Personen die via de website van de 
gemeente  een product, dienst of 
informatie aanvragen of een melding 
doen 

NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, 
telefoonnummer, e-mailadres, situatieschets, 
inhoudelijke zaakgegevens afhankelijk van 
aanvraag Bedrijfsgegevens deels via E-
herkenning 

KCC 
Vak afdeling waar de gegevens 
thuishoren 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Uitvoering publiekrechtelijke 
taken 

Webformulieren 2 jaar 
na afhandeling 
Bewaartermijn in 
Decos niet bekend 

nee 

Nieuwsbrieven Het verzenden van nieuwsbrieven aan 
geïnteresseerden 

Personen die zich hebben aangemeld 
voor de 
nieuwsbrief 

Naam, e-mailadres Intern Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG) 

Personen schrijven zich zelf 
in 

Wordt up to date 
gehouden 

nee 

Intranet/Extranet Personengids Medewerkers in dienst van of ten 
behoeve van de gemeente Goeree-
Overflakkee 
Raadsleden (Extranet) 

Foto, naam, telefoonnummer, e-mailadres, 
functie, functieomvang, werkdagen 

Iedereen die kan inloggen op 
intranet 

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Gegevens worden 
verwijderd bij 
uitdiensttreding 

nee 

Tracking cookies website Statistische informatie Bezoekers van de website IP-adressen, land waar gebruiker weg komt, 
informatie m.b.t. bezoek 

Intern Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Gegevens worden 
onbeperkt bewaard 
voor statistische 
dooreinden. Hierbij 
worden de IP-adressen 
op 0 gezet, zodat deze 
niet te herleiden zijn 
naar een persoon. 

nee 

Beeldbank t.b.v. eilandmarketing Aanleggen, beheren en beschikbaar 
stellen van afbeeldingen voor  het 
positioneren van het eiland 

Degene die worden gefotografeerd. NAW, e-mail, ouder of jonger dan 18 jaar en 
telefoonnummer, afbeelding (foto) 

Iedereen kan online toolbox 
gebruiken (alleen afbeeldingen), 
intern (afbeeldingen en quitclaims). 

Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG) 

Betrokkene geeft dmv 
quitclaim toestemming voor 
gebruik van zijn/haar 
beeltenis. 

maximaal 10 jaar. nee 

Veteranendag Het uitnodigen van veteranen voor de 
veteranendag 

Veteranen gemeente Goeree-
Overflakkee 

NAW, geboortedatum, lidmaatschapsnummer Intern Algemeen belang/openbaar 
gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

Lokale publiekrechtelijke taak 1 jaar nee 

Koninklijke Onderscheidingen Belonen van een vrijwilliger/werknemer 
met zijn inzet voor de maatschappij 
d.m.v. het uitreiken van een Koninklijke 
Onderscheiding 

Decorandus Voorsteller 
Ondersteunende relaties 

Decorandus: NAW-gegevens, BSN, A-nr., 
geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke 
staat, uittreksel GGD, uittreksel BRP 
Uittreksels uit Justitieregister en Politieregister 
Advies Burgemeester 
status, resultaat procedure, telefoonnummer, 
werkverleden 
Voorsteller en ondersteunende relaties: NAW- 
gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, relatie 
t.o.v. de kandidaat, ondersteuningsbrieven 

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

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

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

Na afhandeling naar 
Archief. Verleende 
worden blijvend 
bewaard, niet 
verleende worden 
conform Archiefwet 
vernietigd na 1 jaar 
Navragen archief 

nee 

Gemeentelijke onderscheidingen Waarderen namens het college van een 
persoon met maatschappelijke 
verdiensten met de zilveren 
gemeentepenning 

Decorandus en voorsteller Decorandus: NAW, geboortedatum, 
telefoonnummer, gegevens werkgever, reden 
toekenning 
Voorsteller: NAW, telefoonnummer, e-
mailadres 

College van B&W Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Gemeentewet Na afhandeling naar 
Archief. Verleende 
worden blijvend 
bewaard, niet 
verleende worden 
conform Archiefwet 
vernietigd na 1 jaar 
Navragen archief 

nee 

Verzendlijst persberichten en  
telefoonlijst media 

Verzenden van persberichten naar 
lokale, regionale en landelijke media en 
het onderhouden van contacten met 
media 

Redactie van media Naam, e-mailadres, telefoonnummer Rijkswaterstaat Provincie 
Andere externe partner waarmee 
wordt 
samengewerkt 

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Wordt up to date 
gehouden 

nee 

Jubileaoverzichten: 
50, 55, 60, 70, 75 jarige 
huwelijken en 100 en 105+ jarigen 
jaarlijks 

Felicitaties van burgemeester door 
middel van een kaart, bloemen/taart 
en/of persoonlijk bezoek 

Personen die aan jubilea criteria 
voldoen 

NAW, geboortedatum, burgerlijke staat, 
huwelijk, naam partner 

Bezorger bloemen (met 
toestemming NAW) De pers (met 
toestemming NAW) 
Kabinet van de Koning 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Lokale publiekrechtelijke taak 1 jaar nee 

Communicatie 
wegwerkzaamheden 

  Contactpersonen van brandweer, 
politie en 
ambulance, huisartsenpost 

Naam, e-mailadres Intern Algemeen belang/openbaar 
gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

Intern beheer Wordt up to date 
gehouden 

nee 

Adresbestanden Het onderhouden van contacten met 
organisaties en natuurlijke personen 

Contactpersonen die in het 
adresbestand zijn opgenomen 

NAW, e-mailadres, telefoonnummer Drukker Onderzoeksbureau PON Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Wordt up to date 
gehouden 

nee 

Webcare Beantwoorden van vragen van burgers of 
reageren op opmerkingen van 
burgers 

Burgers Social media contactgegevens en overige door 
betrokkene aangeleverde informatie 

Betrokkenen Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Diverse wetgeving 
publiekrechtelijke taken 

Onbeperkt nee 

Jeugd Participatiefonds sport en 
cultuur 

Het behandelen van aanvragen i.h.k.v. 
het Jeugd Participatiefonds 

Aanvragers voorziening Jeugd 
Participatiefonds, belanghebbend 
kind 

BSN, NAW, geboortedatum, telefoonnummer, 
e- mail, banknummer, netto-inkomen en 
alimentatie. Van belanghebbende kind(eren) 
voor wie de bijdrage wordt gevraagd: BSN, 
NAW, geboortedatum en welke sport of 
culturele voorziening. 

Alleen intern Algemeen belang (artikel 6 lid 
1 sub e AVG) 

Verordening sportieve en 
culturele participatie 
kinderen Goeree-Overflakkee 

Conform archief nee 

Aanvragen voedselbank Intake voor aanvragen voor de 
Voedselbank 

Aanvragers van voorziening 
Voedselbank 

NAW, BSN, geboortedatum, inkomens- en 
vermogensgegevens 

Voedselbank (NAW, geboortedatum, 
inkomens- en vermogensgegevens) 
is verwerkingsverantwoordelijke, 
gemeente is 
verwerker. 

Algemeen belang (artikel 6 lid 
1 sub e AVG) 

  Gegevens worden na 1 
jaar vernietigd. 

nee 

Klantcontacten Het afhandelen van klantcontacten en 
het behandelen van aanvragen van 
burgers, bedrijven en organisaties 
(ketenpartners). 

Medewerkers, burgers, bedrijven en 
organisaties  die telefonisch contact 
opnemen met de gemeente. 

NAW, BSN, geboortedatum, partnergegevens en 
kinderen, contacthistorie, product, naam collega 
met wie wordt doorverbonden, 
telefoonnummer, e-mail, inkomensgegevens, 
vermogensgegevens, medische gegevens, 
strafrechtelijke gegevens. 

Afdeling gemeente waarnaar de 
vraag wordt doorgezet 

Algemeen belang (artikel 6 lid 
1 sub e AVG) 

Diverse wetgeving 
publiekrechtelijke taken 

Niet vastgesteld nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

Opname telefoongesprekken Gesprekken opnemen voor 
trainingsdoeleinden om dienstverlening 
te verbeteren. 

Medewerkers, burgers, bedrijven en 
organisaties  die telefonisch contact 
opnemen met de gemeente. 

NAW, BSN, geboortedatum, partnergegevens en 
kinderen, contacthistorie, product, naam collega 
met wie wordt doorverbonden, 
telefoonnummer, e-mail, inkomensgegevens, 
vermogensgegevens, medische gegevens, 
strafrechtelijke gegevens. 

Senior Klantadviseur Callcenter. Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

  1 week nee 

Telefooncentrale Aanbieden van telefoonnummer en 
informatie/aanwezigheid van 
medewerkers 

Personen in dienst van of werkzaam 
ten behoeve van de gemeente 
Goeree- Overflakkee 

Naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), reden 
afwezigheid, waaronder ziekte 

Intern gebruik 
Medewerkers van de gemeente 

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

Intern beheer Historie is niet 
zichtbaar, of er een 
logging is checken bij 
helpdesk. 

nee 

Mantelzorgcompliment Het behandelen van aanvragen voor een 
mantelzorgcompliment 

Mantelzorgers Zorgvrager NAW, BSN, geboortedatum, telefoonnummer, 
emailadres, reden aanvraag. 

Stichting ZIJN ontvangt alleen NAW 
en geboortedatum. Vereiste voor 
het mantelzorgcompliment is dat de 
mantelzorger staat ingeschreven bij 
Stichting Zijn. 

Algemeen belang (artikel 6 lid 
1 sub e AVG). 

Wmo2015 
Verordening Wmo 

Niet vastgesteld nee 

Klappers burgerlijke stand Index op registers van de burgerlijke 
stand 

Personen die in een van de registers 
van de burgerlijke stand zijn 
opgenomen (geboorte, 
huwelijk/partnerschap, overlijden) 

Naam, aktenummer, rechtsfeit, dossiernummer, 
klapperdatum 

Intern Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

BW Conform Archiefwet 
blijvend te bewaren 
(zie ook het Besluit 
Burgerlijke Stand) 

nee 

Verklaringen omtrent gedrag Het behandelen van aanvragen VOG Aanvragers NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, 
bedrijfsgegevens, doel waarvoor persoon VOG 
wordt aangevraagd 

Ministerie van Justitie Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens 

1 jaar Nee 

Adresonderzoeken Actueel houden BRP In onderzoek gestelden Melder NAW, BRP-gegevens inclusief de aanduiding in 
onderzoek, onderzoeksdossier, reden van 
uitschrijving, NAW waar iemand naartoe is 

Interne en externe partijen die 
inlichtingen over de betrokkene 
kunnen verschaffen zoals werkgever, 
woningcorporatie, 
verzekeringsmaatschappij (alleen 
naam) 
BRP afnemers 
Andere gemeente waar betrokkene 
naartoe is Publicatie naam 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Wet BRP Na einde onderzoek 10 
jaar conform Regeling 
BRP 

nee 

Buitengewone ambtenaren van 
de burgerlijke stand (BABS) 

Registratie BABS'en Buitengewone ambtenaren van de 
burgerlijke stand 

NAW, BSN, geboortegegevens, e-mailadres, 
kopie ID, telefoonnummer, gegevens beëdiging, 
benoeming andere gemeente 

Rechtbank bij nieuwe Babsen (i.v.m. 
beëdiging) Salarisadministratie 

Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

BW Blijvend te bewaren 
conform art. 1:17a BW 
en Regeling BRP, 
bijlage 6 

nee 

Aanmelden huwelijk  bij 
Buitengewone ambtenaar van de 
burgerlijke stand 

Registratie voltrekking huwelijken en 
partnerschappen en het verstrekken van 
gegevens van aanstaande 
huwelijkspartners aan BABS'en 

huwelijkspartners NAW, BSN, geboortegegevens, gegevens 
voormalig huwelijk, gegevens ouders, gegevens 
getuigen, e- mailadres en  telefoonnummer. 

De voor het betreffende 
huwelijk/partnerschap aangestelde 
BABS. 

Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG) 

nvt Tot aan de 
huwelijksdatum. 

nee 

Registratie naturalisatie- en 
optieverzoeken 

1. Adviseren van Minister van 
Veiligheid en Justitie i.v.m. 
naturalisatie 

2. Adviseren van de Burgemeester 
i.v.m. optie 

Aanvragers (en partners) met 
eventuele kinderen 

NAW-gegevens, geboortegegevens, BSN-nr., 
nationaliteit, gegevens ouders, burgerlijke staat, 
dossiernummer, datum indiening verzoek, 
paspoortgegevens,  verblijfsgegevens, 
naturalisatiegegevens, kopieën paspoorten, 
geboorteakte, verblijfsvergunningen, 
huwelijksakte, inburgeringsdiploma en overige 
gegevens afhankelijk van situatie 
Naam melder 

Intern IND 
Voor optie: korpschef en 
Justitiële Documentatiedienst (JDD) 
Openbaar Ministerie (indien van 
toepassing) 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Rijkswet op het 
Nederlandschap 

Blijvend te bewaren nee 

Register huwelijks- en 
partnerschapdossiers 

Verzamelen van gegevens i.v.m. melding 
voorgenomen huwelijk & partnerschap 

Aanstaande partners, Getuigen 
Ouders 
Kinderen van partners 
Contactpersoon locatie 

NAW gegevens, kopie-id, BSN, geboortedatum 
en - plaats, telefoonnummer, e- mailadres, 
huwelijksgegevens en historie 
Naam, geboortedatum en plaats ouders en 
kinderen, namen en geboortegegevens evt. ex-
partners, naam contactpersoon locatie. 
Evt. buitenlandse brondocumenten 

BABS en trouwlocaties (namen en 
contactgegevens) 

Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

BW 
Besluit Burgerlijke Stand 
(BBS) 

Dossier 18 maanden na 
voltrekking 

nee 

Register stembureauleden Organiseren bemensing van de 
stembureaus 

Stembureauleden NAW, e-mailadres, telefoonnummer, functie, 
locatie 
stembureau 

Intern 
Stembureauleden (NAW, 
telefoonnummer) 

Algemeen belang/openbaar 
gezag 
(artikel 6 lid 1 sub e AVG) 

Kieswet 5 jaar nee 

Reisdocumenten Afgifte reisdocumenten 
(inclusief RAAS/fraudebestrijding) (ook 
voor vreemdelingen en vluchtelingen) 

Aanvragers NAW, geboortedatum en –plaats, BSN 
Biometrie: gelaatscan, vingerafdruk 
Pasfoto en lengte, handtekening (niet in staat 
tot ondertekening) 
Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam 
echtgenoot. Nationaliteit, verblijfsstatus, 
Documentnummer 
Autoriteit afgifte, inhouding, vermissing, van 
rechtswege vervallen, toestemmingsformulieren 
ouders/curator 

Voor personalisering naar Identiteit 
& Diensten Bezorgdienst (Dynalogic) 
Politie, waaronder AVIM (opsporing 
strafbare feiten) 
Andere gemeenten i.v.m. vermissing 
RvIG (landelijk register ingenomen & 
vermissingen) IND (inzake 
vreemdelingen- en vluchtelingen 
paspoorten) 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Geautoriseerde afnemers BRP 
Centric 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Paspoortwet PUN 2001 Maximaal 16 jaar o.g.v. 
regeling BRP bijlage 6 

nee 

Verwerking van 
rijbewijsaanvragen, inhoudingen 
en vermissingen 

Verwerking van rijbewijsaanvragen, 
inhoudingen en vermissingen (inclusief 
fraudebestrijding) 

Aanvrager NAW, BSN, telefoonnummer, rijbewijsgegevens, 
rijontzegging,  medische beperkingen,  
handtekening, pasfoto, geboortedatum -plaats, 
nationaliteit, verblijfstatus, rijbewijsnummer, 
autoriteit afgifte,  evt. oude rijbewijs, inhouding, 
vermissing, van rechtswege vervallen 

RDW en CBR, voor personalisering 
naar Identiteit & Diensten, 
bezorgdienst (Dynasure) en Centric. 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Wegenverkeerswet 
Wegenverkeersreglement 

11 jaar na uitreiking 
rijbewijs 

nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

Wet basisregistratie personen Persoonsregistratie op basis van de Wet 
basisregistratie personen 
Gegevensverstrekking aan afnemers en 
derden (op basis van verordening) 

Inwoners van de gemeente Goeree- 
Overflakkee 

Alle persoonsgegevens die voorkomen op de 
persoonslijst van de burger 

Afnemers landelijke voorziening 
Binnengemeentelijke afnemers 
Geautoriseerden 
Vrije derden 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Wet BRP Verordening 
gegevensverstrekking BRP 
autorisatiebesluit BRP 

Onbepaalde tijd nee 

Aangehaakte gegevens BRP 1. Informatie leveren aan 
binnengemeentelijke afnemers 
m.b.v. de aangehaakte gegevens 

2. Dossieraantekeningen 
ondersteunend ten behoeve van de 
bijhouding van de BRP 

Ingeschrevenen BRP Alle persoonsgegevens die geen deel uitmaken 
van een persoonlijst, maar wel zijn opgenomen 
in de BRP plus dossieraantekeningen, zoals 
status van de persoon, rijkscode nationaliteit, 
gezinsverhouding, burgerlijke staat, datum 
adreshouding aaneengesloten, stemdistrict, evt. 
aangehaakte PL'en 

Medewerkers die toegang hebben 
tot de BRP 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Intern beheer Gekoppeld aan 
bewaartermijn BRP 

nee 

Verloren en gevonden 
voorwerpen 

Afhandelen aangiften van gevonden en 
verloren voorwerpen 

Aanmelders en betrokkenen verloren 
en gevonden voorwerp 

NAW, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, 
gegevens m.b.t. het gevonden of verloren 
voorwerp 

Politie 
Rechtmatige eigenaar 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

BW Conform artikel 5:6 BW 
afhankelijk van de 
waarde van de zaak: 
Boven de 450 euro één 
jaar, daaronder 3 
maanden 

nee 

Parkeervergunningen Het verlenen van parkeervergunningen Aanvragers van een 
parkeervergunning 

NAW, BSN (als via DigiD), telefoonnummer, e- 
mailadres, kenteken, kopie rijbewijs, kopie 
kentekenbewijs, handtekening 

Alleen intern Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Parkeerverordening 5 jaar na vervaldatum nee 

Begraafplaatsadministratie Registratie en administratie van de 
gemeentelijke begraafplaats 

Rechthebbenden, belanghebbenden 
en overledenen 
Begrafenisondernemer 

Rechthebbenden/belanghebbenden: NAW-
gegevens, relatie tot overledene, 
telefoonnummer, e- mailadres, BSN, 
geboortedatum, grafakte en overige BRP-
gegevens 
Overledene: naam, voornamen, geboorteplaats 
en - datum, datum en plaats overlijden, datum, 
partnernaam, begraven/bijzetten/verstrooiing, 
grafnummer, BSN en overige BRP-gegevens 
Naam begrafenisondernemer 

Rechthebbende of belanghebbende 
Steenhouwer (NAW-gegevens 
rechthebbenden) 
Begrafenisondernemer 
Buitendienst Financiën 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Wet op de Lijkbezorging 
Beheersverordening 
gemeentelijke begraafplaats 
Legesverordening 

Historie blijft blijvend 
bewaard 

nee 

Gehandicaptenparkeerkaarten Uitvoering regeling 
gehandicaptenparkeerkaart 

Aanvragers NAW, BSN, geboortedatum, geslacht, 
telefoonnummer, e-mailadres, eventueel 
keuringsgegevens, 
grondslag verstrekking/eventueel  medische geg
evens, pasfoto 

Keuringsarts (Argonaut) Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Regeling 
Gehandicaptenparkeerkaart 

5 jaar na vervaldatum. nee 

Drukken stembiljetten Het drukken van stembiljetten ten 
behoeve van verkiezingen 

Stemgerechtigden en kandidaten van 
de gemeente Goeree-Overflakkee 

NAW, geboortedatum Drukker stembiljetten 
(DataBMailservice) PostNL 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Kieswet artikel J7 Drie maanden vanaf de 
datum  van de 
betreffende verkiezing 

nee 

Exploitatieovereenkomsten Het aangaan van overeenkomsten tot 
het in exploitatie nemen van gronden 
door derden 

Verzoeker/initiatiefnemer NAW, geboortedatum, KvK-gegevens Alleen intern Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

Wet ruimtelijke ordening, 
BW 

Gedurende duur van 
overeenkomst, daarna 
naar archief 

nee 

Heffingenadministratie Heffen van decentrale belastingen zoals 
leges, havengelden, precario, 
lijkbezorgingsrechten en marktgelden 

Belastingplichtigen NAW,  BSN, KVK, aanslagnummer 
Gegevens over het object van belasting, 
grondslag heffing 

Alleen intern Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Gemeentewet, 
Gemeentelijke 
belastingverordeningen, Wet 
WOZ, AWB, AWR, etc. 

7 jaar na vervallen (art. 
2:10 lid 3 BW) 

nee 

Interne controlebestanden Uitvoering van interne controles conform 
een controle- en auditplan op de door 
Goeree-Overflakkee uit te voeren 
bedrijfsprocessen en verantwoording 
voor accountants 

Personen wiens gegevens 
voorkomen in de te controleren 
processen 

Identificerende gegevens (zoals naam, 
geboortedatum, BSN etc.) en de gegevens die in 
de processen van de verschillende afdelingen 
voorkomen, evt. bijzondere persoonsgegevens 

Accountant Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Gemeentewet 212 en 213a 
AO/IC 

Archiefwet nee 

Huisvesting statushouders Huisvesten van statushouders Statushouders 
Partner en kinderen statushouders 

NAW, geboortedatum, BSN, V-nummer, 
geboorteland, nationaliteit, geloofsovertuiging, 
burgerlijke staat, verblijfsstatus, beperkingen 
t.a.v. woning (geen medische gegevens), 
bankrekeningnummer 

Woningbouwvereniging 
Vluchtelingenwerk 
COA 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

Huisvestingswet art. 60b, 
Wet inburgering 

Na afhandeling 5 jaar 
Stukken voor 2017: 
maximaal 7 jaar na 
verstrekking 

nee 

Kinderopvang, buitenschoolse 
opvang, gastouderopvang 

Behandelen van aanvragen voor 
tegemoetkoming in de kosten van 
kinderopvang en buitenschoolse opvang, 
gastouderopvang en op basis van sociaal 
medische indicatie 

Ouder 
Partner van ouder Kinderen 

NAW-gegevens, BSN, geslacht, geboortedatum, 
telefoonnummer, emailadres, 
inkomensgegevens, medische gegevens, 
bankrekeningnummer 

Argonaut 
Kinderopvangorganisaties (NAW, 
ouders, naam en geboortedatum 
van kind) 
WMO 
Jeugd 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 
Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Wet Kinderopvang 
Participatiewet 

Stukken vanaf 2017: 
maximaal 10 jaar na 
verstrekking 

nee 

Incidentenregister Registreren van beveiligingsincidenten 
en datalekken. 

Melders Medewerkers 
Betrokkenen bij het incident 

Naam, functie, naam teamleider, naam 
directeur, beschrijving van incident, oorzaak en 
maatregel. 

intern Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG) 

AVG, BIG Jaarlijks worden de 
gegevens 
geanonimiseerd 

nee 

Nieuwjaarsreceptie 
sfeerimpressie 

Een sfeerimpressie van de gemeentelijke 
nieuwjaarsreceptie door middel van 
foto's. 

Bezoekers van de nieuwjaarreceptie, 
college, burgemeester. 

foto worden genomen waarbij alleen college en 
burgemeester herkenbaar in beeld zijn. 

bezoekers van de gemeentelijke 
website. 

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG), Toestemming (artikel 6 
lid 1 sub a AVG) 

AVG onbeperkt nee 

Bedrijvenregister Vastleggen van bedrijfsgegevens zodat 
een totaal overzicht van de bedrijven 
binnen de gemeente ontstaat. 

Partijen met KvK inschrijving binnen 
de gemeente. 
Particulieren/bedrijven die een 
onderneming willen starten. 

Handelsnaam, statutaire naam, KvK en 
vestigingsnummer, wel/niet failliet, adres, 
woonplaats, rechtsvorm, telefoonnummer, 
emailadres, hoofd- en nevenactiviteit, aantal 
werknemers, website, datum 
inschrijving/oprichting, naam contactpersoon, 
functiecontactpersoon, deelname aan 

Intern Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG) 

AVG jaar na beëindiging 
onderneming. 

nee 



Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens (bijzondere) Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag 
gespecificeerd 

Bewaartermijn Doorgifte 
buiten 
EU 

netwerken van bedrijf, contactgegevens 
contactpersoon. IBAN, datum ontbinding, mails 
en bezoek- contactverslag. 

Lyme screening voor groen 
medewerkers. 

Jaarlijks controleren op ziekte van lyme 
bij groen medewerkers dmv 
bloedafname 

Groen medewerkers NAW, geboortedatum Innatoss Laboratories b.v. Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Zorgplicht Arbowet Lijst wordt actueel 
gehouden. 

nee 

Dorpsonderzoek Den Bommel Het verband tussen sociale en fysieke 
aspecten binnen gebiedsontwikkeling 
meten 

Inwoners van Den Bommel leeftijd, geslacht, samenstelling huishouden, 
aantal jaren woonacthig in Den Bommel, 
opleiding, inkomenssituatie, werkzaam op GO, 
eigen vervoersmiddel, tevredenheid over 
voorzieningen, woonsituatie, tevredenheid over 
woning, verhuismotieven, omgang tussen 
bewoners, verwillegerswerk, mantelzorg, 
religieuze overtuiging, fysiek en psychische  
gesteldheid, tevredenheid buitenruimte, 
veiligheidsbeleving, duurzaamheid, algemene 
tevredenheid over leven, dorp en 
gemeente. 

Programmamanagers binnen 
gemeente. 

Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG) 

  Nadat resultaten zijn 
geagregeerd en 
voordat het definitieve 
rapport wordt 
opleverd, worden de 
individuele 
documenten 
vernietigd. 

nee 

Vermindering leges voor 
duurzaam bouwen 

Bepalen of een nieuwe woning 
voldoende duurzaam is, zodat de leges 
verminderd kunnen worden. 

Aanvragers verzoek tot vermindering 
leges 

NAW, emailadres, telefoonnummer, adres 
nieuwe woning, datum aanvraag en besluit 
omgevingsvergunning, kenmerk 
omgevingsvergunning, datum voltooiing bouw, 
IBAN. 

Alleen intern Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Gemeentewet, AWR Archiefwet nee 

Onderzoek vaststellen forfaitaire 
heffingsmaatstaf 
toeristenbelasting. 

Onderzoek uitvoeren met als doel om 
forfaitaire heffingsmaatstaf 
toeristenbelasting vast te stellen. 

Recreanten van vaste staan- en 
ligplaatsen. 

Naam, telefoonnummer. (obv deze gegevens 
vindt telefonisch onderzoek plaats door een 
derde. De gegevens worden geanonimiseerd 
verstrekt aan de gemeente). 

Onderzoeksbureau. Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c AVG) 

Gemeentewet, AWR Archiefwet nee 

Waarschuwingslijst ophalen 
grofvuil. 

Betalingsachterstanden mbt grofvuil 
ophalen niet laten oplopen. Waarbij de 
betaling langer dan 3 maanden uit blijft. 

Inwoners van de gemeente. NAW intern de afdeling kcc. Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG). 
(het gebruik van het adres 
voor het ophalen is algemeen 
belang) 

BW Lijst wordt actueel 
gehouden. 

nee 

Informatie Knooppunt Zorgfraude Het gezamenlijk doel van het IKZ is het 
versterken van de integriteit van de 
zorgsector door het voorkomen en 
aanpakken van onrechtmatigheden in de 
zorg die ten laste komen van de 
voor zorg bestemde middelen. Het gaat 
daarbij in het bijzonder om preventie en 
bestrijding van fraude in de zorg waarbij 
doelbewust in strijd met de regels wordt 
gehandeld met het oog op eigen of 
andermans (financieel) gewin. 

Zorgverleners Cliënten Naam, adres, woonplaats, 
medisch gegevens, BSN 

VNG KCHN Advies B.V. (direct), 
indirect overige convenant partijen 
(Nza, politie, 

Wettelijke verplichting (artikel 
6 lid 1 sub c) 

WMO fraude artikel Navragen DIM nee 

Uitvoeren Wvggz crisismaatregel Hoorplicht burgemeester bij acute 
situatie. 

cliënt, melder Melder: naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, email. 
Cliënt: BSN, naam, adres, woonplaasts, 
telefoonnummer, email, medisch verleden, 
uitkeringsgegevens. 

        nee 

Uitvoeren Wvggz niet 
crisismaatregel 

Onderzoek uitvoeren nav een melding 
ihkv Wvggz 

cliënt, melder Melder: naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, email. 
Cliënt: BSN, naam, adres, woonplaasts, 
telefoonnummer, email, medisch verleden, 
uitkeringsgegevens. 

        nee 

 


