Register verwerkingen persoonsgegevens
Werkversie
I
D

Verantwoor
delijke

Organisati
e
onderdeel
Fundament

1

3
4

Naam verwerking
Het beheren van digitale
handtekeningen

Doel verwerking

Betrokkenen

Gegevens

Het beheren van digitale
handtekeningen ten behoeven van
ondertekeningen van brieven,
beschikkingen, etc.

Beheerders Midoffice

Naam, paraaf en handtekening

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

Degene die de onvrijwillige
opname moet ondergaan
Directe familie

Afhandelen van meldingen
openbare ruimte en
voortgangsbewaking

Melders

Rechtmatige grondslag

Khonraad

Psychiater, OvJ

2

NAW, tel.nr., mailadres, aard van de melding, locatie,
afhandeling

Meldingen gaan naar de behandelende afdelingen
Uitvoerend aannemers

Gemeentewet,
Milieuwetgeving

Geautomatiseer
d

Burgerklacht

BeheerVisie

Melders

1

Financiële administratie

Betalen en invorderen en bewaken
van de inning

Debiteur / crediteur

NAW, IBANnr., debiteuren- /crediteurennr.
Factuur, BTW.nr, KvKnr., aanmaning
Contactgegevens

College van
B&W

Fundament

Aansprakelijkstellingen

Verhalen van schade die
aangebracht is in openbare ruimten
en behandelen van
aansprakelijkstellingen

Gedupeerden en vernielers

NAW, email, telefoon, omschrijving schade en eventueel
bewijsmateriaal

De gegevens die deel uitmaken van de archiefbescheiden

Afdelingen, na 20 jaar openbaar naar RHC (Regionaal,
Historisch Centrum: streekarchief)

Archiefwet

Arbo-wetgeving

Deurwaarders
Curator
Accountant

Makelaar
Verzekeringsmaatschappij
Politie

College van
B&W

Fundament

Archief

Archiveren van documenten op
grond van de Archiefwet

Alle personen wiens gegevens
voorkomen in de
archiefbescheiden van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug

College van
B&W

Fundament

Toegangontzeggingen
gemeentelijke gebouwen

Registreren welke personen de
toegang tot een gemeentelijk pand
is ontzegd en voorkomen dat
betrokkene toch binnenkomt

Degene die de toegang is
ontzegd

Naw gegevens en eventueel foto

Medewerkers in dienst van gemeente Utrechtse
Heuvelrug en externen die door de gemeente Utrechtse
Heuvelrug zijn ingehuurd die er functioneel bij
betrokken zijn

Personen die zich melden met
een hulpvraag

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

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, GGK
Andere gemeentes in sommige situaties (bijv
beschermd wonen)

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

Contactpersonen namens
persoon die zich heeft gemeld
voor hulp

NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, relatie tot de
melder

15

College van
B&W

Samenlevin
g

Maatschappelijke
ondersteuning

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

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

16

College van
B&W

Samenlevin
g

Maatschappelijke
ondersteuning

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

Zorgaanbieders en leveranciers

NAW, telefoonnr., emailadres, banknummer

College van
B&W

BGHU

Bezwarenregistratie
belastingen

Registratie en termijnbewaking
bezwaarschriften

Bezwaarden

NAW, telefoonnummer, emailadres, registratienummer
Inhoud bezwaar

17

18

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, GGK
Andere gemeentes in sommige situaties (bijv
beschermd wonen)
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, GGK
Andere gemeentes in sommige situaties (bijv
beschermd wonen)
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, GGK
Andere gemeentes in sommige situaties (bijv
beschermd wonen)
Rechtbank
Gerechtshof
Hoge Raad
Vertegenwoordigers van bezwaarden

gemelde probleem is
opgelost

Facturen van
leveranciers
Afkomstig uit
voorliggende
processen
Betrokkenen
Politie
BOA's
Interne
medewerkers

Besluit begroting en
verantwoording (BBV)

7 jaar

Geautomatiseer
d

CiVision
Corsa

PInkRoccade,
BCT

BW, boek 6
Wegenverkeerswetgeving

5 jaar

Geautomatiseer
d

Corsa

BCT

Geautomatiseer
d

Corsa

BCT

Organisatie, uit de
voorliggende
processen

2

Geautomatiseer
d

Corsa

BCT

Eigen onderzoek

2

WMO 2015

Hulpverlening is 15
jaar en overige
gegevens worden na
afronding dossier
overgedragen aan
het archief,
vernietiging conform
archiefwet

Geautomatiseer
d

WmoNed
Corsa
SAP

ZorgNed, BCT,
Stichting Sociale
Dorpsteams
Utrechtse
Heuvelrug

BRP
Hulpvragers

2

WMO 2015

Hulpverlening is 15
jaar en overige
gegevens worden na
afronding dossier
overgedragen aan
het archief,
vernietiging conform
archiefwet

Geautomatiseer
d

WmoNed
Corsa
SAP

ZorgNed, BCT,
Stichting Sociale
Dorpsteams
Utrechtse
Heuvelrug

BRP
Hulpvragers

2

WMO 2015

Hulpverlening is 15
jaar en overige
gegevens worden na
afronding dossier
overgedragen aan
het archief,
vernietiging conform
archiefwet

Geautomatiseer
d

WmoNed
Corsa
SAP

ZorgNed, BCT,
Stichting Sociale
Dorpsteams
Utrechtse
Heuvelrug

BRP
Hulpvragers

2

WMO 2015

Hulpverlening is 15
jaar en overige
gegevens worden na
afronding dossier
overgedragen aan
het archief,
vernietiging conform
archiefwet

Geautomatiseer
d

WmoNed
Corsa
SAP

ZorgNed, BCT,
Stichting Sociale
Dorpsteams
Utrechtse
Heuvelrug

BRP
Hulpvragers

2

AWR
AWB

Maximaal 2 jaar na
onherroepelijk besluit
op bezwaar

Geautomatiseer
d

Corsa

BCT

Bezwaarmakers

2

13

Maatschappelijke
ondersteuning

2

BOPZ-online

Fundament

Samenlevin
g

Medewerkers

Geautomatiseer
d

College van
B&W

College van
B&W

Risicoklasse

BOPZ

Meldingenadministratie
leefomgeving

14

Green Valley

NAW gegevens, BSN, bevindingen psychiater
NAW van directe familie, (via Khonraad)

Publiek

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

GreenValley/Sm
artDocuments

Herkomst
gegevens

Minimale
bewaartermijn van 5
jaar na ontslag uit
een psychiatrische
instelling o.g.v. de
Archiefwet
5 jaar nadat het

College van
College van
B&W

Maatschappelijke
ondersteuning

Verwerker

Wettelijk vertegenwoordiger van de in bewaring
gestelde persoon
Betrokkenen GGZ instellingen,
GGD Utrecht
Parket, Politie

Koers

Samenlevin
g

Applicatie

Geautomatiseer
d

Burgemeeste
r

College van
B&W

Soort

Up to date gehouden,
volgens GBA direct
uit AD bij uitdienst.

Uitvoering Wet Bijzondere
Opname Psychiatrische
Ziekenhuisen (Wet BOPZ)

12

Bewaartermijn

Intern beheer

Intern beheer

5

11

Ontvangers

Persoonsgegevens
worden verwijderd
zodra zij hun belang
voor de
archiefbestemming
hebben verloren
Bewaartermijn is 6
maanden na bezoek,
tenzij langer
noodzakelijk is uit
oogpunt van
beveiliging of op
grond van een
wettelijk voorschrift

2

1

1

Register verwerkingen persoonsgegevens
Werkversie

College van
B&W

Koers

Gemeentelijke
incidentenregistratie

Registratie en behandeling van
agressie

Medewerker die agressie
ondervindt

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

Burgemeeste
r
College van
B&W

Publiek

APV vergunningen en ontheffingen

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, BSN

19

21

College van
B&W

Fundament

Documentaire
informatievoorziening

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

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

Afzenders en geadresseerden
Klanten

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

Burgemeester
Gemeentesecretaris
Directie en Leidinggevende (Teamleider)
Afhandelaar
Politie
Bedrijfsarts
Beveiliger

Arbo-wetgeving

Zolang noodzakelijk
is voor het doel

Veiligheidsregio Utrecht
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Politie
Belanghebbenden, BGHU, diverse Thema's
(afdelingen)

APV

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

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

Archiefwet

Afhankelijk van het
type document te
bepalen welke
vernietigingstermijn
geldt of dat een
bewaarplicht geldt
(dubbele verwijdering
- digitaal/papier)

22

26

PInkRoccade,
BCT, SplitVision,Roxit

Inkomende post en
BRP

Geautomatiseer
d

Corsa

BCT

Verzoekers

1

Ontheffing blauwe zone

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

Aanvragers / Houders

Handhavers

WVW, WVR, gemeentelijke
beleidsregels, BABW

1 jaar na het
vervallenv an de
handeling

Geautomatiseer
d

Corsa, IZRM,
FlexiWeb,
GlobeSpotter,
Excel

BCT,
PinkRoccade,
CycloMedia

Betrokkene

1

Nummerbesluiten

Het toekenn/intrekken van
(huis)nummers

Conform Archiefwet

Geautomatiseer
d

Corsa, Neuron

BCT, Vicrea

Betrokkenen

1

Koninklijke
Onderscheidingen

Behandelen van voorstellen tot
toekenning van een Koninklijke
Onderscheiding

nvt

Voordragers
en andere
informatiebronnen
Terugkoppeling
van Kapittel en van
CvdK ZH

2

Koninklijke
Onderscheidingen

Behandelen van voorstellen tot
toekenning van een Koninklijke
Onderscheiding

nvt

Voordragers
en andere
informatiebronnen
Terugkoppeling
van Kapittel en van
CvdK ZH

2

Ondersteunende relaties
vrijwilliger

2

NAW, tel.nr., emailadres, kentekenbewijs, KVKnummer,
vrijwaringsbewijs (komt in Corsa) = digitaal

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

NAW aanvragers en zaakgegevens

Decorandus

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

Voorsteller

Commissie voor straatnaamgeving en
huisnummerbesluiten

CvdK Provincie Utrecht

CvdK Provincie Utrecht

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

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

CvdK Provincie Utrecht

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

Binnengemeentelijke afnemers ingevolge Regeling
BRP
Autorisatiebesluit MinBzk

Intern beheer

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

Na de uitreiking aan
de kandidaat
(dossier wordt
vernietigd maar
alleen het besluit
wordt bewaard in het
kabinetsarchief)
Na de uitreiking aan
de kandidaat
(dossier wordt
vernietigd maar
alleen het besluit
wordt bewaard in het
kabinetsarchief)
Na de uitreiking aan

Geautomatiseer
d

Geautomatiseer
d

DAISY

DAISY

Geautomatiseer
d

DAISY

nvt

Voordragers
en andere
informatiebronnen
Terugkoppeling
van Kapittel en van
CvdK ZH

Maandelijkse
opschoning

Geautomatiseer
d

DDS,
Makelaarssuite

PInkRoccade

BRP

2

Intern beheer en beveiliging

Beelden worden max
na 4 weken gewist.
Incidenten worden
langer bewaard.
Zolang als
noodzakelijk voor de
afhandeling

Geautomatiseer
d

DV-rec

Camera

1

Medewerkers in dienst van gemeente Utrechtse
Heuvelrug en externen die door de gemeente Utrechtse
Heuvelrug zijn ingehuurd en uitgenodigde externen

Intern beheer

Gegevens worden
verwijderd bij
uitdiensttreding

Geautomatiseer
d

Embrace

Medewerkers

1

Veteraneninstituut
Doorn

2

Medewerkers
P&O

1

Burgemeeste
r

Koers

Koninklijke
Onderscheidingen

Behandelen van voorstellen tot
toekenning van een Koninklijke
Onderscheiding

College van
B&W

Publiek

Makelaarssuite

Distributiekanaal en magazijn van
diverse basisgegevens voor
verschillende verwerkingen

Inwoners, oud-inwoners,
Niet-natuurlijke personen
(bedrijven)

Persoonsgegevens BRP
Gegevens bedrijven HR

Camerabewaking Stadhuis
& Cultuurhuis

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
Kentekens

Politie

Medewerkers in dienst van
gemeente Utrechtse Heuvelrug
en externen die door de
gemeente Utrechtse Heuvelrug
zijn ingehuurd, toegelaten
externe komen op een
afgeschermd gedeelte

Naam, foto, werk-email, telefoonnummer, mobiel
telefoonnummer, huis telefoonnummer, emailadres prive,
geboortedatum, functie, vestiging, kamernummer,
persoonlijke samenvatting, kennis en compententies,
afdeling, ervaring, opleidingen (zelf in te vullen door
personen)

33

Wet basisregistratie
adressen en gebouwen

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

30

de kandidaat
(dossier wordt
vernietigd maar
alleen het besluit
wordt bewaard in het
kabinetsarchief)

College van
B&W

Publiek

Intranet Utrechtse
Heuvelrug

Een digitaal sociaal netwerk waar je
makkelijk in contact komt met je
collega’s, om informatie te geven en
kennis te delen

Burgemeeste
r

Koers

Veteranenlijst

Uitnodigen van veteranen voor
veteranendag

Veteraan

NAW, krijgsmachtnummer via Veteranen Instituut

n.v.t.

Veteranenwet- en besluit
Gemeentelijk beleid

Gegevens worden
vernietigd na gebruik

Geautomatiseer
d

Excel

College en Wethouders,
medewerkers Dorpteams,
medewerkers in dienst of
werkzaam voor van gemeente
Utrechtse Heuvelrug

Naam medewerker, afdeling, verbruiksgegevens

Direct leidinggevenden, RID

Intern beheer en beveiliging

Gegevens worden
verwijderd bij
uitdiensttreding

Geautomatiseer
d

Excel

Naam, mobiele telefoonnummer, imeinummer, nummer
dongel.

Fundament, team Services en Secretariaat en Publiek,
team 2e lijn

Intern beheer

Het betreft een
dynamische lijst van
actueel uitgeleende
devices

Geautomatiseer
d

Excel

Betrokkene

1

Naam contactpersoon, email, tel.nr.
Naam en adres van het bedrijf/instantie

Toelichting op ruimtelijke plannen bevat namen
overlegpartners

Wro, Bro

Lijst wordt
geactualiseerd op
regelmatige basis

Geautomatiseer
d

Word

Internet
Brieven
Email

1

34

College van
B&W

Fundament

SIM-kaartenbestand

Registratie van simkaarthouders
Verbruik op simkaart vast te leggen

College van
B&W

Fundament

Registratie uitgeleende
mobiele devices, zoals
telefoon en laptop

Registeren wie de beschikking
hebben over mobiele devices die
eigendom zijn van de gemeente.

College van
B&W

Omgeving

Overlegpartnerslijst

Wettelijke vooroverleg ex art. 3.1.1.
Bro (Besluit ruimtelijke ordening)

37

40

41

Corsa
Zaakgericht
registreren:
I-controller,
Squit XO

Binnen 1 jaar is de
brief weg

29

36

Geautomatiseer
d

Archiefwet

28

Fundament

Inkomende post en
BRP

n.v.t.

Buitenruimt
e

College van
B&W

PInkRoccade,
BCT, SplitVision,Roxit

NAW, e-mail, inhoud van het gevraagde stuk

27

31

Corsa
Zaakgericht
registreren:
I-controller,
Squit XO

Aanvragers

College van
B&W

Koers

Geautomatiseer
d

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

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

Burgemeeste
r

BCT

Archiefwet

Fundament

Koers

2

Corsa

Afdelingshoofden (rappellijsten)

College van
B&W

Burgemeeste
r

2

Behandelaar

Fundament

Documentaire
informatievoorziening

Omgeving

Medewerker

Naam behandelend medewerker
Autorisatie

College van
B&W

College van
B&W

Word

Afhankelijk van het
type document te
bepalen welke
vernietigingstermijn
geldt of dat een
bewaarplicht geldt
(dubbele verwijdering
- digitaal/papier)

23

24

Geautomatiseer
d

College en Wethouders,
medewerkers Dorpteams,
medewerkers in dienst of
werkzaam voor van gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Externe partijen op basis van
een wettelijke verplichting
Externe partijen die relevent
zijn of veel belang hebben bij
het plan.

Embrace

RID

2

Register verwerkingen persoonsgegevens
Werkversie

44

45

46

47
49

52

54
61
62
63
64
65

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

Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
Besluit registratie
Kinderopvang

Maximaal 1 jaar na
afronding

Geautomatiseer
d

Corsa, LRKP

BCT

Kinderopvangcentr
a
Gastouderbureaus,
Gastouders

College van
B&W

Samenlevin
g

Registratie Kinderopvang
en peuterspeelzalen

College van
B&W

Fundament

Geldleningadministratie en
garantstellingen
(inclusief hypotheek eigen
medewerker)

Bijhouden verstrekte leningen aan
instellingen, medewerkers, en
garantstellingen

Contactpersonen, personenen
en medewerkeres van
instellingen en particulieren die
lening hebben

NAW-gegevens, email, saldo, achterstalligheid

Accountant
Bank

BW

7 jaar na afronding

Geautomatiseer
d

Excel
Corsa

BCT

Betrokkene

College van
B&W

Fundament

Overzicht BHV-ers

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

Medewerkers in dienst van
gemeente Utrechtse
Heuvelrug.

Naam medewerker, geboortedatum, afdeling, telefoonnr.,
vergoeding, EHBO, BHV, certificaatnrs.

Opleidingsinstituut
P&O
Degenen die kennisnemen van intranet

Arbeidsomstandighedenwet
, art 3, lid 1,e en 15

Na beëindiging taken
BHV of
dienstverband

Geautomatiseer
d

Excel
PIMS@all
Corsa

Centric,
PInkRoccade,
(Corsa)-BCT

Medewerker

1

Gemeentera
ad

Griffie

Overzicht contactgegevens
raadsleden

Bedrijfsvoering griffie
Mailing raadsstukken
Publicatie op website
Mailing

Raadsleden
Burgerleden

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

Publicatie website

Intern beheer
WOB

Up to date behouden

Geautomatiseer
d

Excel, op een
afgezonderd
netwerk schijf
(N)

Betrokkenen

1

College van
B&W

Buitenruimt
e

Ontheffingen algemeen
WVW

Verlenen van ontheffingen voor het
gebruik van wegen en paden met
een andere bestemming

Aanvragers / Houders

NAW, telefoonnr., emailadres, kenteken, locatie waarvoor
de ontheffing moet gelden

Handhavers
Buitendienst, hulpdiensten

WVW, WVR, GVVP, BABW

Maximaal 2 jaar (zie
art. 22, lid 6 VWbp,
Onbeperkt in een
Excel lijstje

Geautomatiseer
d

Excel, Word

Betrokkene

1

Burgemeeste
r

Koers

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

Felicitaties van burgemeester via
brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea
criteria voldoen

NAW, telefoonnr., geboortedatum, burgerlijke staat, huwelijk

CvdK Provincie Utrecht en kabinet van ZM de Koning
en HM de Koningin
Bloemist

Lokale publiekrechtelijke
taak

Periodiek
geactualiseerd aan
de BRP

Geautomatiseer
d

Excel/Word

BRP

1

College van
B&W

Publiek

Afsprakensysteem

Maken van afspraken door klanten
van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug

Degene die een afspraak wil
maken

Intern behandelaar

Intern beheer

1 jaar

Geautomatiseer
d

G-Plan

Afsprekers

1

Maximaal 2 jaar,
conform art. 39
Vrijstellingsbesluit.

Geautomatiseer
d

Excel

Klagers

1

Zolang als voor het
doel noodzakelijk is,
daarna archief

Geautomatiseer
d

Corsa en
Microsoft Office

BCT, Microsoft

Aanvragers,
kadaster

2

Geautomatiseer
d

Mitel
Ringmaster

IEN

Medewerkers
P&O

1

BCT, Centric

Aanvrager

2

BCT, Centric

Aanvrager

2

BCT, Centric

Aanvrager

1

42

43

Houder kindercentrum of
gastouderbureau, Gastouder

NAW, telefoon, rechtsvorm, KvK-nr, email, website, aantal
kindplaatsen
Kopie verklaring omtrent gedrag en geldig identiteitsbewijs
met BSN
Kopie VOG rechtspersoon / natuurlijk persoon (gastouder
medebewoners), personen vanaf 18 jaar op opvangadres
Kwalificatiestukken bemiddelingsmedew.
Advies GGD
Besluit en motivatie
Naam, telefoonnr en email contactpersoon

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 en
Peuterspeelzalen

Koers

Klachtenregeling

Registreren en controleren
afhandeling klachten

Klagers

College van
B&W

Omgeving

Planschade

Behandelen planschadeverzoeken
en nadeelcompensatie

Aanvragers planschade en
verzoekers om
nadeelcompensatie

NAW-gegevens, telefoonnummer, banknummer (indien een
vergoeding wordt toegekend), kopie eigendomsbewijs,
identiteitsbewijsnr., inhoud schade
Vwb nadeelcompensatie: financiële bedrijfsgegevens

Financiën
Adviserend bureau
Derde belanghebbende

College van
B&W

Publiek

Digitale telefooncentrale

Gebruikers telefonische
hulpmiddelen

Foto, Naam, telefoonnr., email, verbruikgegevens

FIN tbv betalen facturen en factuurcontrole

Intern beheer en beveiliging

College van
B&W

Samenlevin
g

Leerlingenvervoer

Ouders, voogden, verzorgers
van leerlingen

NAW, telefoonnummer, banknr., email,
Medische gegevens, BSN

FIN

Verordening
Leerlingvervoer

College van
B&W

Samenlevin
g

Leerlingenvervoer

Leerling

BSN, NAW, telefoon, email, grondslag:
Medische-sociale gegevens, afstand school/huis
(meer/minder dan 6km).Contactpersoon van de school

Vervoerder (alleen NAW, geboortedatum, eventueel
medische gegevens-indien nodig)

Verordening
Leerlingvervoer

College van
B&W

Samenlevin
g

Leerlingenvervoer

Vervoerder

NAW, telefoonnummer, email

Verantwoordelijke van leerling

Verordening
Leerlingvervoer

College van
B&W

Fundament

Werving & Selectie

Sollicitaties

Sollicitanten

NAW, CV (geupload), overige persoonsgegevens,
werkervaring

Intern

BW

NAW
Zaakinhoudelijke gegevens
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag
BSN
Achterblijvers: NAW, BSN en relatie tov de pleger

Politie
Veilig Thuis
Parket
Reclassering

Wet tijdelijk huisverbod

Intern behandelaar

BW, Wet Electronische
Burgerlijkestand

Communicatie mogelijk maken door
middel van telefonie en mobiele
dataverkeer
Collectieve of individuele
voorziening voor het vervoer van
leerlingen
Collectieve of individuele
voorziening voor het vervoer van
leerlingen
Collectieve of individuele
voorziening voor het vervoer van
leerlingen

70

Geautomatiseer
d
Geautomatiseer
d

JVS
WORD
Corsa
JVS
WORD
Corsa
JVS
WORD
Corsa

Geautomatiseer
d

HR-Office

HR-Office

Betrokkenen

1

Khonraad systeem
past wettelijk termijn
toe van 5 jaar

Geautomatiseer
d

Huisverbodonline

Khonraad

Politie
Veilig Thuis

2

20 jaar in
overlijdensregister en
daarna 50 jaar
volgens de
Archiefwet
Onmiddelijk na

Geautomatiseer
d

IBurgerzaken

PInkRoccade

Betrokkene en
BRP

2

Geautomatiseer
d

I-Protect Aurora

Key-Processor

Medewerkers &
gebruikers

1

Koers

Tijdelijk huisverbod

Uithuisplaatsing bij huiselijk geweld

College van
B&W

Publiek

Register Uitvaartverzorgers

Verzamelen van gegevens van
uitvaartverzorgers t.b.v. identificatie
bij digitale aangifte overlijden

Medewerkers
uitvaartondernemingen

BSN, NAW, geboorte, tel. Nr, emailadres, KVK vd
organisatie

College van
B&W

Fundament

Toegang gebouw via
toegangpas, sleutels

Faciliteren medewerkers en
gebruikers, beheer en controle op
gebruik van faciliteiten

Medewerkers in dienst van
gemeente Utrechtse
Heuvelrug;
en gebruikers van
gemeentelijke gebouwen

Naam pashouder, nummer pas, nummer (hoofd)sleutel,
toegangscodes, gebruik faciliteiten, afdeling

Intern

Intern beheer

College van
B&W

Publiek

Klappers burgerlijke stand
(via module BS)

Index op registers van de burgerlijke
stand

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

Naam, aktenummer, rechtsfeit

--

BW

Onbeperkt o.g.v. het
Besluit Burgerlijke
Stand

Geautomatiseer
d

IBurgerzaken

PInkRoccade

BS-processen

1

College van
B&W

Publiek

Register huwelijksdossiers

Verzamelen van gegevens ivm
melding voorgenomen huwelijk en/of
huwelijk (partnerschap)

Aanstaande partners, getuigen

BSN, NAW gegevens, geboorte, huwelijks, kinderen,
oudergegevens

Babs, beperkte set (NAW en akte gegevens)

Zolang betrokkene
als BABS is
aangesteld

Geautomatiseer
d

iBurgerzaken
(backup via
papier)

PInkRoccade

Betrokkene en
BRP

2

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

BW
Besluit Burgerlijke Stand
(BBS)

Paspoortwet, PUN

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

Geautomatiseer
d

iBurgerzaken/IZ
RM
RAAS

PInkRoccade

Betrokkene en
BRP

2

Intern beheer en beveiliging

Na beëindiging van
dienstverband of
funtiewijziging

Geautomatiseer
d

In
functieomschrijv
ing

Betrokkene

2

Word
Corsa

Verzoekers/initiatie
fnemers
Kadaster
Eigen
medewerkers,
grondeigenaar,
Kamer van

2

Burgemeeste
r

Publiek

Reisdocumenten

Afgifte reisdocumenten
(inclusief RAAS)

Aanvragers

College van
B&W

Fundament

Bedienen alarminstallaties
gemeentelijke gebouwen
(Gemeentekantoor,
Cultuurhuis en
Gemeentewerf)

Beveiliging gebouwen

Medewerkers in dienst van
gemeente Utrechtse Heuvelrug
van gemeentelijk gebouw,
Burgemeester

College van
B&W

73

Geautomatiseer
d

Uithuisgeplaatste
Personen ingeschreven op het
incidentadres (achterblijvers)

71

72

Gegevens worden
verwijderd bij
uitdiensttreding
Maximaal 2 jaar,
conform art, 21 lid 5,
Vrijstellingsbesluit.
Maximaal 2 jaar,
conform art, 21 lid 5,
Vrijstellingsbesluit.
Maximaal 2 jaar,
conform art, 21 lid 5,
Vrijstellingsbesluit.
Uiterlijk 4 weken
nadat de sollicitatie
procedure is
beeindigd

JCC

Burgemeeste
r

68

69

Afdeling op wie de klacht betrekking heeft
De medewerker op wie de klacht betrekking heeft
Nationale Ombudsman

Algemene Wet
Bestuursrecht
Klachtenregeling gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Afdeling 6 Wet ruimtelijke
ordening
Nadeelcompensatie
gebaseerd op AWB en
jurisprudentie

College van
B&W

66

67

Achternaam, geboortedatum, e-mailadres en
telefoonnummer, datum afspraak
Naam, adres, woonplaats, tel.nr., email
Aard klacht
Data
Besluit: gegrond of ongegrond

2

Omgeving

Anterieure overeenkomsten

Kostenverhaal doormiddel van het
aangaan van anterieure
overeenkomsten, lokatie eisen

Verzoeker/initiatiefnemer,
grondeigenaar

Naam medewerker en functie
Bevoegdheid en beveiligingscode
NAW, geslacht, geboortedatum, tel.nr., email,
exploitatiebijdrage, identiteitsbewijsnummer, kadestrale
gegevens, bankgarantie, burgerlijke staat en huwelijkse
voorwaarden
Bij rechtspersoon extra: KvK-nr., naam bestuurder, statuten

Voor personalisering naar "Identiteit en diensten"
Politie (opsporing strafbare feiten)
Rechtbank
Andere gemeenten ivm vermissing
MinBzk voor paspoortsignaleringen

Meldkamers SMC en Siemens,
Schipper Security (beveiligingssysteem), Ajax-Chubb
Varel, Unica en Novisec

Thema Omgeving, thema Koers
Financiën

BW
Wro

beëindiging
dienstverband
worden gegevens
verwijderd of
eventueel bij
verandering van
functie, ook voor

Archiefwet, na
afrondening

Geautomatiseer
d

BCT

3

Register verwerkingen persoonsgegevens
Werkversie

74

College van
B&W

Publiek

Register stembureauleden

Organiseren bemensing van de
stembureaus

Stembureauleden

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

Financiën (BGHU)
Stembureauleden

Kieswet artikel J7

Bij opzegging of
overlijden worden de
gegevens uit het
bestand verwijderd

Geautomatiseer
d

ISS

Procura

Betrokkene en
BRP

1

Burgemeeste
r

Publiek

Registratie
naturalisatieverzoeken

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

Aanvragers met eventuele
kinderen

BSN, NAW gegevens, verblijfsgegevens,
naturalisatiegegevens

Financiën
IND
Voor opties: Korpschef en
JDD
BVV ivm verblijfstitelcontrole

Rijkswet op het
Nederlandschap

Archiefwet

Geautomatiseer
d

IZRM
Word

PInkRoccade

Betrokkene

2

College van
B&W

Publiek

Nalatenschapsonderzoek

Verstrekken van afstammelingen
van een overledene t.b.v.
nalatenschap, controleren van
gegevens van overledene

Notaris en gegevens
overledenene en
afstammelingen

Volledige namen, geb. datum en -plaats, overlijdensdatum,
familierelatie, huwelijksgegevens, kinderen, huidig adres,
naam notaris

Notaris

Wbrp

20 jaar

IZRM, Corsa

PInkRoccade,
BCT

BRP,
persoonskaart in
Corsa

1

College van
B&W

Publiek

Verstrekking BRP gegevens

Verstrekken van gegevens uit de
BRP t.b.v. gerechtelijke procedures
en/of wettelijk uit te voeren taken.

betrokkene (degene wiens
gegevens verstrekt worden),
Advocaat, notaris, derde.

Afhankelijk van verzoek. Kan zijn: Volledige namen, geb.
datum en -plaats, overlijdensdatum, familierelatie,
huwelijksgegevens, kinderen, huidig adres.

Advocaat, notaris, derde.

Wbrp

20 jaar

IZRM, Corsa

PInkRoccade,
BCT

BRP,
persoonskaart in
Corsa

1

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

2

Aanvrager

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

2

Personen die in de BRP zijn
ingeschreven op het
onderzochte adres

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

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

Personen die worden
aangetroffen op het
onderzochte adres

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

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

Personen die in relatie staan tot
de personen die zijn
ingeshreven en of die zijn
aangetroffen op het
onderzochte adres

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

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

Personen die informatie
verstrekken over de personen
die zijn ingeshreven en of die
zijn aangetroffen op het
onderzochte adres

75

76
77

College van
B&W

Publiek

Onderzoek verblijfplaats
inwoners

Actueel houden BRP

Publiek

Verwerking van
rijbewijsaanvragen,
wijzigingen en
ontzeggingen

Verwerking van rijbewijsaanvragen,
wijzigingen en ontzeggingen en
herleiden aanvraagformulieren

Wet BRP

12 jaar

Geautomatiseer
d

IZRM,
iBurgerzaken

PInkRoccade,
BOA

Rijbewijswetgeving

11 jaar na uitreiking
rijbewijs

analoog
bewaring van
de
aanvraagformul
ieren

Terugmelding inen extern
Post retour
Deurwaarders
Nieuwe bewoners
Verhuurder

IZRM, RDW

PInkRoccade

Betrokkene en
BRP

Wet BRP

Bewaartermijn BRP

Geautomatiseer
d

KA

Stichting ICTU en
DESAN(tablet
verstrekking)

Aanvragers
onderzoeken
BRPterugmelders

Wet BRP

Bewaartermijn BRP

Geautomatiseer
d

KA

Stichting ICTU en
DESAN(tablet
verstrekking)

Aanvragers
onderzoeken
BRPterugmelders

Wet BRP

Bewaartermijn BRP

Geautomatiseer
d

KA

Stichting ICTU en
DESAN(tablet
verstrekking)

Aanvragers
onderzoeken
BRPterugmelders

Wet BRP

Bewaartermijn BRP

Geautomatiseer
d

KA

Stichting ICTU en
DESAN(tablet
verstrekking)

Aanvragers
onderzoeken
BRPterugmelders

Wet BRP

Bewaartermijn BRP

Geautomatiseer
d

KA

Stichting ICTU en
DESAN(tablet
verstrekking)

Aanvragers
onderzoeken
BRPterugmelders

Wet BRP

Bewaartermijn BRP

Geautomatiseer
d

KA

Stichting ICTU
en DESAN(tablet
verstrekking)

Aanvragers
onderzoeken
BRPterugmelders

Geautomatiseer
d

Key2Belastinge
n

Centric

BRP
Kadaster
Handelsregister
Betrokkene

2

Maximaal 5 jaar,
gebaseerd op
Invorderingswet

Geautomatiseer
d

Key2Belastinge
n

Centric

Betrokkene
Inlichtingenbureau

2

Maximaal 10 jaar (zie
art. 23, lid 5 VWbp)

Geautomatiseer
d

Key2Belastinge
n

Taxatiebureau,
Centric

Kadaster

1

78

79

Burgemeeste
r

College van
B&W

Publiek

Adresonderzoeken
(landelijke aanpak)

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

80

College van
B&W

Publiek

Adresonderzoeken
(landelijke aanpak)

81

College van
B&W

Publiek

Adresonderzoeken
(landelijke aanpak)

82

College van
B&W

Publiek

Adresonderzoeken
(landelijke aanpak)

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

BSN, NAW, contactgegevens, gegevens omtrent verblijf, de
verstrekte informatie

83

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

College van
B&W

Publiek

Adresonderzoeken
(landelijke aanpak)

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

Onderzoekers / handhavers

Personalia, verrrichtingen

84

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

College van
B&W

Publiek

Adresonderzoeken
(landelijke aanpak)

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

Contactpersonen bij andere
diensten en organisaties

Personalia, contactgevens

Belastingplichtigen

NAW, geboortedatum, banknummer
Nr's: A-nr, BSN, Sofinr. AKR-nr.,
Grondslag heffing / invordering
Gegevens over het object van belasting (waarde OZ), afval,
riool, honden, reclame, aanslagnr., soort belasting, aanslag,
verschuldigde kosten.

Regionaal informatie en expertise centrum
RBD
Waterschap
Burger via WOZ-portaal
Inlichtingenbureau
Cannock Chase

Aanvragers

NAW, BSN, sofinr, geboortedatum, aanslagnummers,
inkomens- en vermogensgegevens: banksaldi,
Autogegevens: kenteken, merk, type en waarde
Huur- en zorgtoeslag, gegevens, zorgverzekering,
betalingsverplichtingen, hypotheek

Inlichtingenbureau

Eigenaren /gebruikers
onroerende zaken

NAW
A-nr, Sofinr., BSN
Objectgegevens, marktgegevens, inhoud, oppervlakte, type
onroerend zaak (woning, niet woning)
Datum belanghebbend
Kadastrale gegevens
KvK

Vertegenwoordiger belastingplichtige
RBD
Waterschap
CBS
Extern adviesbureau
Onafhankelijk taxateur bij bezwaar
Burgers taxatieverslagen

85

College van
B&W

BGHU

Heffingen- en
invorderingsadministratie

Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad

86
College van
B&W

BGHU

Administratie
kwijtscheldingen

87

College van
B&W

88

Heffen van decentrale belastingen
en invorderen van belastinggelden
en dwangsommen

BGHU

Waardebepaling en
gegevensbeheer

Registratie en behandeling
verzoeken om kwijtschelding
gemeentelijke belastingen

Waardering Onroerende Zaken

Overheidsorganisaties geautoriseerd voor het
ontvangen van gegevens uit de Basisregistratie
personen ontvangen gegevens van de persoonslijst
van nieuw ingeschrevenen of van de gewijzigde
gegevens van reeds in de BRP ingeschreven personen

Gemeentewet,
Gemeentelijke
belastingverordeningen,
Wet WOZ, AWB, AWR, etc
Invorderingswet 1990
Kostenwet invordering
Rijksbelastingen
WWB c.a.
Invorderingswet 1990 en
uitvoeringsregelingen
Kwijtscheldingsbesluit
Leidraad invordering 2008

Wet WOZ

Maximaal 10 jaar (zie
art. 23, lid 5 VWbp)
Voor wat betreft
invordering: 7 jaar

4

Register verwerkingen persoonsgegevens
Werkversie

College van
B&W

Centrale
gebruikersadministratie
ActiveDirectory (AD)

Centrale complete administratie van
medewerkergegevens met
netwerktoegangrechten

Personen in dienst van of
werkzaam ten behoeve van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug
Collegeleden

Topdesk

Registatie van (systeem)storingen,
problemen hard-/sofware,
aanvragen autorisaties door
Servicedesk, uitleenbeheer,
hardwarebeheer, zaalreserveringen

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

Geautomatiseer
d

Active Directory

RID

medewerkers
management
PenO

2

Geautomatiseer
d

TOPdesk

RID

Betrokkene

2

artikel 2.1 Jeugdwet

Hulpverlening is 15
jaar en overige
gegevens worden na
afronding dossier
overgedragen aan
het archief,
vernietiging conform
archiefwet

Geautomatiseer
d

WmoNed
Corsa

ZorgNed, BCT,
Stichting Sociale
Dorpsteams
Utrechtse
Heuvelrug

BRP
Hulpvragers

2

artikel 2.1 Jeugdwet

Hulpverlening is 15
jaar en overige
gegevens worden na
afronding dossier
overgedragen aan
het archief,
vernietiging conform
archiefwet

Geautomatiseer
d

WmoNed
Corsa

ZorgNed, BCT,
Stichting Sociale
Dorpsteams
Utrechtse
Heuvelrug

BRP
Hulpvragers

2

artikel 2.1 Jeugdwet

Hulpverlening is 15
jaar en overige
gegevens worden na
afronding dossier
overgedragen aan
het archief,
vernietiging conform
archiefwet

Geautomatiseer
d

WmoNed
Corsa

ZorgNed, BCT,
Stichting Sociale
Dorpsteams
Utrechtse
Heuvelrug

BRP
Hulpvragers

2

Geautomatiseer
d

ORIBI (Stand alone)

nvt

Gescand
document

2

Outlook

Minister van
Justitie

2

Betrokkene

0

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

Alleen betrokken functionaris

Intern beheer

Naamgegevens, functie, werkplek, telefoonnr. Vast en
mobiel, emailadres, afdeling en team, kostensoort

Intern beheerders voor uitvoeren servicediensten

Intern beheer

NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, tel.nr.,
gezagsrelaties, gezinssamenstelling, hulpvraag en
beschrijving van de situatie, signalen van derden die
betrekking hebben op de situatie van de jeugdige en het
gezin, inhoud hulpaanbod, naam/tel.nr./e-mail
casebehandelaar en/of hulpverlener, gegevens betreffende
de gezondheid, strafrechtelijke gegevens

91

Gecontracteerde professionals in de jeugdhulp /
gecertificeerde personen en instellingen jeugdhulp
Raad voor de kinderbescherming
Andere zorginstellingen die een rol spelen bij het
oplossen van het gezinsprobleem
Anderen in het geval de hulpvraag breder is dan het
werkterrein van de Jeugdwet en voor de complexe
jeugdhulpvraagstukken
Veilig thuis
Onderwijsinstellingen en voor- en vroegschoolse
instellingen
Huisarts, jeugdartsen en medisch specialisten
SVB
Justitiepartners
Leerplichtambtenaar

NAW, BSN, geslacht, e-mail, tel.nr., gegevens betreffende
de burgelijke staat/partnerschap, gezinssituatie,
gezagsverhouding jegens jeugdige, sociaal-economische
omstandigheden gezin, gegevens betreffende de
gezondheid, strafrechtelijke gegevens

92

Gecontracteerde professionals in de jeugdhulp /
gecertificeerde personen en instellingen jeugdhulp
Raad voor de kinderbescherming
Andere zorginstellingen die een rol spelen bij het
oplossen van het gezinsprobleem
Anderen in het geval de hulpvraag breder is dan het
werkterrein van de Jeugdwet en voor de complexe
jeugdhulpvraagstukken
Veilig thuis
Onderwijsinstellingen en voor- en vroegschoolse
instellingen
Huisarts, jeugdartsen en medisch specialisten
SVB
Justitiepartners
Leerplichtambtenaar

93

Fundament

89
College van
B&W

Fundament

90

College van
B&W

College van
B&W

94

Samenlevin
g

Samenlevin
g

Jeugdhulp

Jeugdhulp

99

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

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

Gecontracteerde professionals in de jeugdhulp /
gecertificeerde personen en instellingen jeugdhulp
Raad voor de kinderbescherming
Andere zorginstellingen die een rol spelen bij het
oplossen van het gezinsprobleem
Anderen in het geval de hulpvraag breder is dan het
werkterrein van de Jeugdwet en voor de complexe
jeugdhulpvraagstukken
Veilig thuis
Onderwijsinstellingen en voor- en vroegschoolse
instellingen
Huisarts, jeugdartsen en medisch specialisten
SVB
Justitiepartners
Leerplichtambtenaar

Samenlevin
g

Jeugdhulp

College van
B&W

Publiek

Module scannen ID

Vergelijken van ID-document met de
betrokkene

Betrokkene (degene die
vergeleken wordt)

Identificerende kenmerken op het ID-document

Marechaussee (bij twijfel)

Wet BRP
Wet op identificatieplicht

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

Direct na de
verstrekking worden
de gegevens
verwijderd

BSN, naam, geboortedatum, inhoudelijke gegevens in
rapport landelijke eenheid, beoordelingsgegevens terzake
ontstaan overlast voor openbare orde en veiligheid, datum
ontslag uit penitentie

nvt

Gemeentewet
Wet en Besluit justitiële
gegevens ca.

Maximaal 9 maanden
na ontvangst
vernietigen

Journalisten van de media

Naam, emailadres, telefoonnr., postadres

Zakelijke contacten van de gemeente ivm afstemming
en uitnodiging waar ook een bestuurder van de
gemeente bij betrokken is.

WOB
8a Wbp

Up to date gehouden

Geautomatiseer
d

Outlook
contactlijst

Politie
Rechtmatige eigenaar

BW, Boek 5

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

Geautomatiseer
d

PerfectView

PerfectView

Burger

1

Ieder voor de in relatie tot het doel geautoriseerde
gegevens: Leidinggevenden, ABP, UWV,
Belastingdienst, Arbo-unie, medewerkers, Trappers
(fiets registratie voor medewerkers), NS Businesskaart

CAO

7 jaar conform
selectielijst
bewaartermijnen
VNG

Geautomatiseer
d

PIMS@all +
YouPP

Centric

Betrokkenen

2

UWV, RBD, ABP, CENTRIC

CAO

Archiefwet

Geautomatiseer
d

PIMS@all +
YouPP

Centric

Betrokkenen

2

Betalingsgegevens (betaalwijze, rekeningnummer,
afdrachten sociale voorz.)

UWV, RBD, ABP, CENTRIC, RAET

CAO

Maximaal 2 jaar,
conform art. 8, lid 5
Vrijstellingsbesluit.
Enkel conform de
Archiefwet

Geautomatiseer
d

PIMS@all +
YouPP

Centric

Betrokkenen

2

Kopie ID-bewijs (niet voor inhuur wel checken via formulier
Personalia)

nvt

Wet op de Loonbelasting

Archiefwet

Geautomatiseer
d

Server (N)
afgeschermd

Medewerker

2

Naam, politieke kleur, nevenfunctie

Binnen de organisatie en via internet openbaar bekend

WOB

Zolang het doel het
noodzakelijk maakt

Geautomatiseer
d

SIM

Betrokkenen

0

Burgemeeste
r

Koers

Bestuurlijke Informatie
Justitiabelen

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

College van
B&W

Koers

Verzendlijst persberichten

Verzenden van persberichten naar
lokale, regionale en landelijke media

College van
B&W

Publiek

Fundame
nt

100
College van
B&W

101
College van
B&W

102

105

Ouders van de jeugdige met
een hulpvraag

College van
B&W

College van
B&W

104

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

Jeugdige onder de 18 jaar
(enkele gevallen verlengde
jeughulp voor 18plus) met een
verzoek om hulp op grond van
de Jeugdwet

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

95
97

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

Bij uitdiensttreding
medewerkers worden
de gegevens
verwijderd
Emailaccount wordt
gescreend op nog te
archiveren stukken
Bij uitdiensttreding
medewerkers worden
de gegevens
verwijderd (zou
moeten gebeuren)

Fundame
nt
Fundame
nt

Verloren en gevonden
voorwerpen

Afhandelen aangiften van gevonden
en verloren voorwerpen

Aanmelders verloren /
gevonden voorwerp,
rechtmatige eigenaren

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

Personeelsmanagementinfo
rmatiesysteem (PIMS),
onderdeel
personeelsadministratie

Uitvoering van alle personele
aangelegenheden van betrokkenen
EN verzuimregistratie

Personen in dienst van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug
Raadsleden, College van B&W,
ambtenaren van de burgerlijke
stand,

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

Salarisadministratie

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

Uitkering bij ontslag

Berekenen, vastleggen en betalen
van uitkeringen I.v.m. beëindiging
van dienstverband en daaraan
gelieerde betalingen

College van
B&W

Fundament

Dossier kopie ID-bewijzen

Uitvoering wet ID-plicht door
salarisadministratie

College van
B&W

Fundament

Overzicht nevenfuncties
collegeleden

Openbaar maken nevenfuncties

Personen in dienst van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug
Raadsleden, College van B&W,
ambtenaren van de burgerlijke
stand,
Personeelsleden en oudpersoneelsleden en
Wethouders
die aanspraak kunnen maken
op een uitkering i.v.m.
beëindiging dienstverband.
Personen in dienst van of
werkzaam ten behoeve van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug
Raadsleden
Burgerleden

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

SIMgroep

5

Register verwerkingen persoonsgegevens
Werkversie

106

107

108

109

110

111
112

College van
B&W

Publiek

Website gemeente
Utrechtse Heuvelrug

Publiceren van informatie

Bestuurders (College van B&W
of burgemeester)

Naam, foto, functie, portefeuille, nevenfuncties, e-mail,
tel.nr, overige persoonlijke informatie, declaraties

Een ieder die de website van de gemeente raadpleegt.

WOB

College van
B&W

Publiek

Website gemeente
Utrechtse Heuvelrug

Publiceren van informatie

Raadsleden

Naam, foto, functie, e-mail, tel.nr., rol, politieke groepering,
woonadres, overige persoonlijke informatie

Een ieder die de website van de gemeente raadpleegt.

WOB

College van
B&W

Publiek

Website gemeente
Utrechtse Heuvelrug

Publiceren van informatie

Medewerkers gemeente
Utrechtse Heuvelrug

Functie en naam

Een ieder die de website van de gemeente raadpleegt.

WOB

College van
B&W

Publiek

Website gemeente
Dienstverleningskanaal (eformulieren en
gegevensmagazijn)

Het verlenen van diensten via de
gemeentelijke website

Personen die via
www.Utrechtse Heuvelrug.nl
een product of dienst
aanvragen

BSN, NAW, product- en dienstgegevens

Behandelend medewerkers

Uitvoering publiekrechtelijke
taken

College van
B&W

Publiek

Website gemeente
Dienstverleningskanaal (eformulieren en
gegevensmagazijn)

Het verlenen van diensten via de
gemeentelijke website

Behandelend medewerkers

Naam, gebruikersnaam, emailadres, rechten

Behandelend medewerkers

Uitvoering publiekrechtelijke
taken

Gemeentera
ad

Griffie

Overzicht nevenfuncties
raadsleden

Openbaar maken nevenfuncties

Raadsleden
Burgerleden

Naam, politieke kleur, nevenfunctie, adres,
telefoonnummers (die de raadsleden zelf vrijgeven), emailadres, foto

Binnen de organisatie en via website Utrechtse
Heuvelrug openbaar bekend, VNG

WOB

Gemeentera
ad

Griffie

Publiceren van
Raadsstukken op de
website

Het publiceren van
raadsvoorstellen, raadstukken,
ingekomen stukken tbv
vergaderingen

Medewerkers, inwoners,
betrokkenen (briefschrijvers,
etc.)

Naam, mailadres, telefoonnummer (ambtenaar), anoniem
(natuurlijke personen) omschrijving vraag/situatie

Website bezoekers

WOB

Burgemeeste
r

Publiek

Aanwezigheidsvergunning
Kansspelautomaten

Behandelen aanvragen vergunning
aanwezigheid automaat in horeca

Ondernemers, exploitant
speelautomaten van de
desbetreffende inrichtingen

NAW, telef.nr.,KvK-nr., email, soort en aantal
speelautomaten, NAW eigenaar automaten, exploitatienr.
van eigenaar, BSN, kopie ID-bewijs

Politie
BGHU
Handhavers
Regionaal informatie en expertisecentrum, diverse
afdelingen van de gemeente

College van
B&W

Omgeving

Ontheffing stookverbod

Behandelen aanvragen Ontheffing
om te mogen stoken

Aanvragers ontheffing

NAW, telefoonnummer, locatie waar ontheffing voor geldt,
soort vuur waarvoor ontheffing kan worden verleend, datum
van plaatsvinden

Leegstandwetvergunningen

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

Aanvrager
leegstandwetvergunning en
gemachtigde van aanvrager

NAW aanvragers en zaakgegevens, BSN

113
114
115

College van
B&W

College van
B&W

Publiek

Koers

BIBOB

Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad

116
117
118

119
120

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

Behandelen aanvragen voor
vergunningen in het kader van de
uitvoering marktverordening
Behandelen van
standplaatsvergunningen

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

Relaties van de aanvragers in
de breedste zin des woords

Strafrechtelijke gegevens, Jusititiële en Politiedocumentatie,
Belastinggegevens, Profiel relatie afkomstig van dienst
Justis, conclusie van onderzoek landelijke bureau Bibob,
Justitiële gegevens buitenland (via RIEC)

Marktondernemers, waaronder
meelopers

NAW, tel.nr., email, branche, KvK-gegevens, BSN, kopy IDbewijs

SIM

SIMgroep

Betrokkenen

1

Geautomatiseer
d

SIM

SIMgroep

Betrokkenen

1

Geautomatiseer
d

SIM

SIMgroep

Betrokkenen

1

Geautomatiseer
d

SIM

SIMgroep

Aanvrager

2

Geautomatiseer
d

SIM

SIMgroep

Aanvrager

2

Geautomatiseer
d

SIM

SIMgroep

Betrokkenen

0

1 jaar (ingezonden),
raadsvoorstel (3 jaar)

Geautomatiseer
d

SIM

SIMgroep

Betrokkenen,
raadsinformatiebrie
ven

0

Wet op de kansspelen
APV

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

Geautomatiseer
d

Squit XO

Roxit

Aanvragers

2

Veiligheidsregio Utrecht
Handhaving

Wet Milieubeheer
APV

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

Geautomatiseer
d

ODRU
(omgevingsdienst

Aanvragers

1

BGHU

Leegstandswet

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

Geautomatiseer
d

BCT, Roxit

Aanvrager

2

2

van de
openbaarmaking via
de website
noodzakelijk
Zolang in hetiskader
van de
openbaarmaking via
de website
noodzakelijk is
Zolang als
noodzakelijk is in het
kader van de
taakuitvoering
Zolang als
noodzakelijk is in het
kader van de
taakuitvoering
Bij nieuwe
verkiezingen of bij
tussentijdse
wisselingen, up to
date gehouden

Corsa, Squit XO

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

Wet Bibob

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

Geautomatiseer
d

Corsa, Squit XO

BCT, Roxit

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

BGHU, marktmeester

Marktverordening

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

Geautomatiseer
d

Corsa, Squit XO

BCT, Roxit

Aanvragers

2

BGHU, marktmeester

APV

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

Geautomatiseer
d

Corsa, Squit XO

BCT, Roxit

Aanvragers

2

BGHU, toezicht & handhaving, politie, VRU, ODRU,
diverse gemeentelijke afdelingen, openbare publicatie

APV

Archiefwet

Geautomatiseer
d

Corsa, Squit XO

BCT, Roxit

Aanvragers

2

Publiek

Marktvergunningen

College van
B&W

Publiek

Standplaatsvergunningen

College van
B&W

Publiek

Evenementvergunning
(kermis)

Het behandelen van een aanvraag
voor een evenementvergunnning
(kermis)

Aanvrager van de vergunning

College van
B&W

Publiek

Loterijvergunning

Behandelen aanvragen
loterijvergunning

Contactpersonen van
verenigingen stichtingen

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

BGHU, Politie
Handhavers

Wet op de kansspelen

Maximaal 2 jaar

Geautomatiseer
d

Corsa, Squit XO

BCT, Roxit

Aanvragers

2

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

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

Politie
BGHU
Koninklijke Horeca Nederland, Regionaal informatie en
expertisecentrum

Drank en Horecawet

Maximaal 2 jaar

Geautomatiseer
d

Corsa, Squit XO

BCT, Roxit

Aanvragers

2

Vergunningaanvragers

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

Politie
BGHU
Regionaal informatie en expertisecentrum

APV

Maximaal 2 jaar

Geautomatiseer
d

Corsa, Squit XO

BCT, Roxit

Aanvragers

2

WABO
en aanverwante wetgeving
Gemeentewet,
legesverordening

Conform Archiefwet

Geautomatiseer
d

Corsa, ProVAS,
Squit XO

BCT,PInkRoccad
e, Roxit

Andere
belanghebbenen

2

WABO en aanverwante
wetgeving
Woningwet
WRO
Wet Milieubeheer
Etc.op omgevingsgebied,
APV, DHW en andere
bijzondere wetten

Conform Archiefwet

Geautomatiseer
d

Corsa, ProVAS,
Squit XO

BCT,PInkRoccad
e, Roxit

Handhavers
Melders en
verzoekers

2

Burgemeeste
r

Publiek

Drank en
horecavergunningen

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

Burgemeeste
r

Publiek

Exploitatievergunning

Behandelen aanvragen inzake
openbare inrichting

College van
B&W

Omgeving

Omgevingsvergunningen

Standplaatshouders

Het behandelen van aanvragen van
omgevingsvergunningen, heffen van
leges en geschilafhandeling

Aanvrager en gemachtigden
van aanvragers,
bezwaarmakers, omwonenden
en andere belanghebbenden

Opsporen en handhaven van het
omgevingsrecht

Eigenaren
Bewoners
Gebruikers
Contactpersonen van
bedrijven, en andere
belanghebbenen/verzoekers

NAW, tel.nr., email, branche, KvK-gegevens, BSN, kopy IDbewijs
Naam organisator, naam contactpersoon, gegevens die
betrekking hebben op het organiseren en inrichten van het
evenementterrein(kermis), huurovereenkomst of
toestemmingen van private partijen

NAW, tel.nr., email, bsn, inschrijfadres, zaakgegevens, KvKgegevens (eHerkenning voor bedrijven), kadastrale
gegevens

123

College van
B&W

124

Geautomatiseer
d

College van
B&W

121

122

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

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

Omgeving

Toezicht en handhaving
van vergunningen en
illegale activiteiten

NAW, telefoonnummer, email, KvK-gegevens, Kadaster
Aard van het overtreding / illegale activiteit
Handelen in afwijking van wet of vergunning, BSN

Vertegenwoordiger aanvrager
Aanvrager
Bezwaarmaker
Degene die inzage krijgt
BGHU
Uitvoering/Handhaving
Omgevingsdienst regio Utrecht
Adviesorganen (provincie, Waterschap,
buurgemeenten)
Leidingbeheerders
Veiligheidsregio Utrecht
Kadaster, en andere belanghebbenden, BAG
Betrokkene
Ketenpartners Politie; Justitie
Rechtbank
Deurwaarders
Verzoeker om handhaving
Interne behandelaars
I&M-inspectie
Openbare inzage
RIEC
Financiën voor invorderen dwangsom
ODRU ivm bestuurlijk strafbeschikking milieu

6

Register verwerkingen persoonsgegevens
Werkversie

College van
B&W

Koers

Algemene Wet
Bestuursrecht
Verordening
bezwaarschriften gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Relevante wetgeving

Maximaal 2 jaar,
conform art. 39
Vrijstellingsbesluit.

Geautomatiseer
d

Excel

Voortgangsregistratie
bezwaar algemene kamer

Voortgangsmonitoring
bezwaarprocedures

Indiener bezwaarschriften

Personen die op grond van de
Wet inburgering
inburgeringsplichtig zijn danwel
waarvan onderzocht moet
worden of een
inburgeringsplicht bestaat

BSN, NAW, geboortedatum
Verblijfsstatus (kopie verblijfsvergunning)
Taalvoorzieningen
Dagbesteding
Gezins- e/o sociale omstandigheden
Medische gegevens
Resultaten

DUO
Andere gemeenten
IND
ROC
Keuringsarts

Wet Inburgering

Conform artikel 10
Wbp

Geautomatiseer
d

Bureau
inburgering
(Uitbesteed)

Regionale
Sociale dienst
(RSD
gemeenschappeli
jke regeling)

RR

125

RSD

Inburgering

College van
B&W

Samenlevin
g

Huisvesting statushouders

Huisvesten van statushouders

Statushouders

BSN, V-nr., NAW, geboortedatum, nationaliteit,
gezinssituatie, burgerlijke staat, verblijfsstatus,
woningaanbod, medische gegevens (ivm huisvesting), taal,
religie

COA
Vluchtelingenwerk
Verhuurder

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

Maximaal 3 jaar na
afronding van het
dossier, daarna
archief

Geautomatiseer
d

Excel, Word,
TVS

???

Betrokkene
COA

2

College van
B&W

Omgeving

Gemeentelijk vastgoed
eigendommen registratie

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

Eigenaren / Gebruikers
Kopers / verkopers / huurders
van onroerende zaken,
zakelijke gerechtigden

NAW, post- en factuuradres, tel.nr., email
notarisgegevens
objectgegevens / overeenkomst, identiteitskaartnummer,
kadastrale gegevens, KVKnummer

FIN
Archief
Koers & Omgeving

BW

Zolang als
noodzakelijk is voor
het doel

Geautomatiseer
d

Excel, Corsa

BCT

Kadaster,
betrokkene zelf,
KVK

2

Personen in dienst van of
werkzaam ten behoeve van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug

Leidinggevenden, Accordeurs,
PSA

Intern beheer

Bewaartermijn
gebaseerd op art 7
VWbp, zolang
betrokkenen in dienst
is.

Geautomatiseer
d

TIM Enterprise

Aenova

Medewerkers &
PIMS

1

Gegadigden/Eigenaren van
grond en gebouwen

FIN
Archief
Koers & Omgeving

BW, Boek 7

Maximaal 2 jaar na
afhandeling van de
overeenkomst,
daarna archiefwet

Geautomatiseer
d

Word
Corsa

BCT

Kadaster,
betrokkene zelf,
KVK

2

Geautomatiseer
d

TOPdesk

TOPdesk

Contractpartners

1

129

Naam
Normuren per week
(spaar)verlofuren
Naam afdeling werkzaam en kostenplaats
Code werkzaamheden (waaronder verzuim)
Naam accordeur
NAW, geslacht, geboortedatum, tel.nr., email, betaald,
verkoopbedrag, identiteitsnr., kadastrale gegevens,
bankgarantie en financiering, burgerlijke staat en huwelijkse
voorwaarden
Bij rechtspersoon extra: KvK-nr., naam bestuurder, statuten

College van
B&W

Fundament

Tijdregistratie / Verlof

Registratie verlof en spaaruren
Urenverantwoording

College van
B&W

Omgeving

Verkoop/aankoop van
grond en
gebouwen/Vestigen van
zakelijke rechten/incl
snipgroen

Verkoop/aankoop van grond en
gebouwen

Contractenregister

Overzicht contracten en
contracteigenaren om contracten te
kunnen bewaken, o.m. voortgang
contractduur

Contactpersonen van
leveranciers, budgethouders,
contracteigenaren.

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

Accountant

Burgerlijk Wetboek

Zolang het contract
loopt. Tot een jaar
nadat het contract is
verlopen (mogelijk 7
jaar, gebaseerd op
uitspraken
belastingdienst)

Medewerkers in dienst van
gemeente Utrechtse Heuvelrug
en externe gebruikers van het
Cultuurhuis en het
gemeentekantoor.

Naam, aard van de reservering, aard van de storing, datum
in dienst of datum uit dienst.

Fundament, team Services en Secretariaat en RID.

Intern beheer

Archiefwet

Geautomatiseer
d

TOPdesk

TOPdesk

Betrokkene

1

Rechthebbenden,
belanghebbenden en
overledenen / Uitvoering Wet
op de Lijkbezoring.

Financien + BGHU
Openbaar (enkel naam overledene, plaats van
begraven en grafnummer)
Begrafenisondernemer

Wet op de Lijkbezorging
Verordening algemene
begraafplaats 2015
Verordening
Lijkbezorgingsrechten van
vigerend jaar

7 jaar

Geautomatiseer
d

TrobitUitvaartsuite
Corsa, IZRM,
Excel, Word

Trobit,
PinkRoccade,
BCT

BRP
Begrafenisonderne
mers

2

FIN
Buitendienst

Landelijke Regeling
gehandicaptenparkeerplaat
s Utrechtse Heuvelrug

Geautomatiseer
d

Corsa

BCT

Betrokkene

2

n.v.t.

Verordening gemeentelijke
onderscheidingen
gemeente Utrechtse
Heuvelrug

Geautomatiseer
d

Word

Voordragers
en andere
informatiebronnen

2

Maatschappelijk werk, GGD, Verwijsindex, RvK, Politie,
Openbaar Ministerie, Jeugdzorg, (Zorgadviesteams in
en extern), SVB, Onafh. Psycholoog, Wijkagent,
Onderwijsinstellingen, Andere gemeenten, dorpsteams
RMC voor niet leerplichtigen

Leerplichtwet en RMCregeling

19 jaar

Geautomatiseer
d

JVS
WORD
Corsa

BCT,
MetaObjects

BRP
Leerplichtambtenar
en
Scholen, DUO

2

130

College van
B&W

Fundament

132
College van
B&W

Fundament

Topdesk

Registreren wie welke
vergaderruimtes, dienstauto's,
dienstfietsen, businesskaart NS,
heeft gereserveerd. Registreren
storingen. Registreren medewerkers
in dienst en uit dienst.

College van
B&W

Buitenruimt
e

Begraafplaatsadministratie/
Uitvoering Wet op de
Lijkbezorging

Registratie en administratie van de
gemeentelijke begraafplaatsen /
Uitvoering Wet op de Lijkbezoring.

133

134
College van
B&W

Omgeving

Gehandicaptenparkeerkaart
en

Behandelen aanvraag om een
gehandicaptenparkeerplaats

Gemeentelijke
onderscheidingen

Waarderen namens het bestuur van
een persoon met maatschappelijke
verdiensten met de eremedaille

Aanvragers

Rechthebbenden/belanghebbende: NAW-gegevens, relatie
tot overledene, telefoonnr., email, bsn, KVK nummer
Overledene: naam, voornamen, geboorteplaats en -datum,
datum en plaats overlijden, datum begraven, grafnummer,
registratienummer
NAW, BSN, geboortedatum, tel.nr., emailadres, kenteken
auto, wel/niet beschikken over eigen P-ruimte, aanwezigheid
van gehandicaptenkaart en geldigheidsdatum

136
Burgemeeste
r

Koers

NAW, geboortedatum, reden, BSN, Strafrechtelijke
gegevens
Kandidaat

137

Tot overlijden
kaarthouder of eerder
bij ongeldigheid kaart
of bij verhuizing
buiten gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Zolang als de
kandidaat in leven is
(dossier wordt
vernietigd maar
alleen het besluit
wordt bewaard in het
kabinetsarchief)

College van
B&W

Samenlevin
g

Leerplicht en voorkomen
voortijdig schoolverlaten

Uitvoering leerplichtwet en RMC-wet

Leerplichtigen

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, Medische informatie

College van
B&W

Samenlevin
g

Leerplicht en voorkomen
voortijdig schoolverlaten

Uitvoering leerplichtwet en RMC-wet

Ouders, voogden, verzorgers
leerplichtigen

BSN, NAW, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer,
emailadres
Nationaliteit, geboorteland, geboortegemeente

Maatschappelijk werk, GGD, Verwijsindex, RvK, Politie,
Openbaar Ministerie, Jeugdzorg, (Zorgadviesteams in
en extern), SVB, Onafh. Psycholoog, Wijkagent,
Onderwijsinstellingen, Andere gemeenten, dorpsteams
RMC voor niet leerplichtigen

Leerplichtwet en RMCregeling

19 jaar

Geautomatiseer
d

JVS
WORD
Corsa

BCT,
MetaObjects

BRP
Leerplichtambtenar
en
Scholen, DUO

2

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, Medische informatie

Maatschappelijk werk, GGD, Verwijsindex, RvK, Politie,
Openbaar Ministerie, Jeugdzorg, (Zorgadviesteams in
en extern), SVB, Onafh. Psycholoog, Wijkagent,
Onderwijsinstellingen, Andere gemeenten, dorpsteams
RMC voor niet leerplichtigen

Leerplichtwet en RMCregeling

21 jaar

Geautomatiseer
d

JVS
WORD
Corsa

BCT,
MetaObjects

BRP
Leerplichtambtenar
en
Scholen, DUO

2

Afdeling op wiens werkzaamheden het bezwaar
betrekking heeft
Secretaris en behandelend leden vaste commissie voor
bezwaar en derde belanghebbenden

Algemene Wet
Bestuursrecht
Regelement
bezwaarschriften gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Relevante wetgeving

Conform Archiefwet

Geautomatiseer
d

Word
Corsa
Excel, Outlook

BCT

Bezwaarmakers

2

Geautomatiseer
d

Word
Corsa

BCT

Verzoekers
Tipgevers
Interne meldingen
Kadaster

1

Geautomatiseer
d

Excel

Betrokkenen zelf

1

138

139

College van
B&W

Samenlevin
g

Leerplicht en voorkomen
voortijdig schoolverlaten

Uitvoering leerplichtwet en RMC-wet

College van
B&W

Koers

Voortgangsregistratie
bezwaar (behalve
uitbestede taken zoals
sociale zaken en WOZ)

Voortgangsmonitoring
bezwaarprocedures

Indiener bezwaarschriften

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

College van
B&W

Omgeving

Oneigenlijk gebruik
gemeentegrond

Handhaven illegaal gebruik
gemeentegrond

Gebruikers

NAW, tel.nr., locatie, kadastrale gegevens en aard van het
gebruik, KVK

Omgeving
Deurwaarder
Rechtbank

BW 5, Eigendomsrecht

College van
B&W

alle

Opleidingsadministratie
intern/extern

Registratie van de aanvragen voor
interne opleidingen

Medewerkers in dienst van
gemeente Utrechtse Heuvelrug

Naam, te volgen opleiding, kosten

Cursusleider, personeelszaken

Intern beheer

140

141

143

2

College van
B&W

127

142

Bezwaarmakers
Vergunninghouder
s

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

126

131

Vergunninghouder en andere bezwaarmakers
Afdeling op wiens werkzaamheden het bezwaar
betrekking heeft
Secretaris en behandelend leden vaste commissie voor
bezwaar
Degenen die de hoorzitting bijwonen

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

Maximaal 2 jaar (zie
art. 40, lid 5 VWbp)
na afsluiten dossier,
daarna archief
2 jaar na afronding
van de opleiding

7

Register verwerkingen persoonsgegevens
Werkversie

145

Gemeentera
ad / College
van B&W /
Burgemeeste
r

Koers

Interne controlebestanden

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

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

Behandelen van verzoeken om
subsidie op gebied van sport,
cultuur, zorg/welzijn

Aanvragers van subsidie
namens de rechtspersoon
(bestuurslid) , natuurlijke
personen

Identificerende gegevens en de gegevens die in de
processen van de verschillende afdelingen voorkomen

Accountant

NAW rechtspersoon banknr.
Contactpersoon: NAW, tel.nr, email, functie Aard subsidie,
BSN (indien geen rechtspersoon). KvK gegevens
(rechtspersoon). Deze gegevens zijn nodig voor de
beoordeling van de aanvragen i.v.m. het uitbetalen van
subsidies. Deze gegevens hoeven niet op formulieren
afgedrukt te worden. Dit wordt meegenomen in het ZGW.

Een ieder die kennisneemt van de subsidiebeschikking

College van
B&W

Samenlevin
g

Subsidies

College van
B&W

Publiek

Buitengewone ambtenaren
van de burgerlijke stand

Registratie en voltrekking huwelijken
en te registreren partnerschappen

Buitengewone ambtenaren van
de burgerlijke stand

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

College van
B&W

Koers

Terugkeerbegeleiding exgedetineerden

Ondersteunen van exgedetineerden bij terugkeer naar
arbeid en maatschappij

Ex-gedetineerden

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

Website, Fundament: Beheer & Rapportage

Gemeentewet 212 en 213a
AO/IC

2 jaar

Geautomatiseer
d

Subsidieverordening en
beleidsregels

Maximaal 2 jaar,
conform art. 12, lid 5
Vrijstellingsbesluit.7
jaar conform
selectielijst
bewaartermijnen
VNG

Geautomatiseer
d

BW

Zolang betrokkene
als BABS is
aangesteld

Geautomatiseer
d

Besluit Justitiële Gegevens
Convenant nazorg
gedetineerden

Conform Archiefwet

Geautomatiseer
d

146
147

148

College van
B&W

Fundament

Geo-registratie en viewer

College van
B&W

Fundament

Personeelsmanagementin
formatiesysteem (PIMS),
algemene informatie

Op geografische wijze ontsluiten
van informatie die gebruikers nodig
hebben in het kader van de
uitvoering van Publiekrechtelijke
taken

Naam en foto zijn beschikbaar op de website voor
aanstaande huwelijkspartners
Politie, Veiligheidshuis
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

Word
Excel
(gegevens
komen uit de
overige
applicaties)
Word
Exel
Corsa,
SmartDocs, Email(conceptbehandelaaruitgeprintopgeslagen:
geen encryptie
afspraken)
Word
iBurgerzaken

Uit de dossiers en
applicaties die in
de controle zijn
betrokken

2

PInkRoccade,
BCT

Aanvrager

1

PInkRoccade

BABS bij sollicitatie

1

Word

Ministerie van
Justitie

2

Neuron
Stroomlijn / CSam

Basisregistratie
Kadaster /
Handelsregister(H
R)/Basisregistratie
adressen en
gebouwen (BAG)/
Wet onroerend
zaakbelasting
(WOZ)

2

Eigenaren / gebruikers
percelen

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

Die afdelingen die de door de GISviewer ontsloten
gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun
publiekrechtelijke taken

Diverse wetgeving
publiekrechtelijke taken

Is afhankelijk van de
bronbestanden (zie
o.a. BRK)

Alle categorieën als genoemd
in de deelverwerkingen van
PIMS

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

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

CAO

Zie onder
deelverwerkingen
van PIMS

Een ieder die aanwezig is bij de
openbare bijeenkomsten van
raadsvergaderingen

NAW, geluidsmateriaal, omschrijving vraag/situatie

Een ieder die kennisneemt van de geluidsopnames.

WOB

Journalistieke
doeleinden

Geautomatiseer
d

FIN
Buitendienst

Landelijke Regeling
gehandicaptenparkeerplaat
s Utrechtse Heuvelrug

Tot overlijden
kaarthouder of eerder
bij ongeldigheid kaart
of bij verhuizing
buiten gemeente
Utrechtse Heuvelrug

Geautomatiseer
d

Corsa

SVN (Stichting sociale volkshuisvestiging Nederland),
dorpsteams, seniorenplatform

Verordening starterslening
2017 gemeente UH,
Verordening blijverslening
2017 gemeente UH

7 jaar na afronding

geautomatiseer
d

Excel, Word

Geautomatiseer
d

Vicrea / Crotec

149
150

Fundament

151
152

In CORSA worden
privégegevens van zowel
medewerkers (om gebruik te
kunnen maken van Corsa) als
derden verzameld, het gaat om
adressen en andere
privacygevoelige info.

Griffie

Registratie geluidsopname
openbare bijeenkomsten
met de gemeenteraad

Openbare verslaglegging van
openbare bijeenkomsten van de
gemeenteraad, uitkomstenlijst (wie
aanwezig)

College van
B&W

Omgeving

Gehandicaptenparkeerplaat
sen

Behandelen aanvraag om een
gehandicaptenparkeerplaats

Aanvragers

NAW, BSN, geboortedatum, tel.nr., emailadres, kenteken
auto, wel/niet beschikken over eigen P-ruimte, aanwezigheid
van gehandicaptenkaart en geldigheidsdatum

College van
B&W

Omgeving

Verstrekken van starters/blijversleningen

Het verstrekken van geldleningen
tbv starters en blijvers (senioren)

Aanvragers

NAW, krediettoetsen, financiele gegevens, en overige
dossiergegevens

Gemeentera
ad

153

154

Medewerker

Nicolette Bakker
van Digitaal
Notuleren

Opname

0

BCT

Betrokkene

2

Betrokkene

2

8

