Verwerking

Verantwoordelijk
bestuursorgaan

Afdeling

Doel

(Semi)-statisch archief

College van B&W

Publiekszaken

Aanlijn- en
muilkorfgebod

College van B&W

Publiekszaken

Aanlijn- en
muilkorfgebod

College van B&W

Categorieën
betrokkenen

Categorieën
persoonsgegevens

Categorieën
bijzondere
persoonsgegevens

Aan wie worden de
gegevens ter
beschikking gesteld?

Grondslag AVG

Bewaartermijn

Worden gegevens
gedeeld met andere
(internationale)
landen of met
organisatie?

Behandeling van een
Aanvragers
aanvraag om
archiefstukken in te zien
vanuit het (semi)-statisch
archief
Uitvoeren van het
Bezitter hond, politie
opleggen van een aanlijnen muilkorfgebod

NAW, email, telefoonnr,
inhoud van gevraagde
stuk

Religie, strafgegevens,
medische gegevens

Aanvrager

Archiefwet

Afhankelijk van soort
document

Nee

Burgemeester

APV

10 jaar

Publiekszaken

Het uitvoeren van het
opleggen van een aanlijnen muilkorfgebod

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Aansprakelijkstelling door College van B&W
derde

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken
Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Aansprakelijkstelling door College van B&W
eigen organisatie

Het behandelen van een
aansprakelijkstelling door
een derde
Het uitvoeren van een
aansprakelijkstelling door
de eigen organisatie

Activiteitenbesluit
melding

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
melding op grond van het
Activiteitenbesluit

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Administratief beroep

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Het behandelen van een
administratief beroep

Wettelijke verplichting

Adres onbekend melding College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
melding adres onbekend

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Adreswijziging
gemeentelijke
belastingen

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Afgezette gebieden
betreden ontheffing

College van B&W

Publiekszaken

Het verwerken van een
adreswijziging in de
gemeentelijke
heffingenadministratie
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing van het verbod
op het betreden van een
afgezet gebied

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Afspraak KCC
behandelen

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
verzoek om een afspraak
te maken bij het Klant
Contact Centrum

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Afsprakensysteem

College van B&W

Publiekszaken

Maken van afspraken door Inwoner
klanten van de gemeenten
Wassenaar

Afstandsverklaring van
rechten

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Afvalcontainer
verstrekking

College van B&W

Omgevingsbeheer

Alarmering
crisisorganisatie

Burgemeester

Publiekszaken

Het uitvoeren van de
opstelling van een
verklaring waarin van
bepaalde rechten afstand
wordt gedaan
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
afvalcontainer
Alarmering bij rampen en Medewerkers
calamiteiten
crisisorganisatie

Achternaam, email,
telefoonnr, datum
afspraak, product,
geboortedatum, BSN
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

NAW, naam hond, voorval

Gerechtvaardigd belang

Wettelijke verplichting

Interne behandelaar

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Naam, telefoonnr, rol

AVG

Algemeen belang

Medewerkers die
betrokken zijn bij de
alarmering

Wet veiligheidsregio's

Anterieure
College van B&W
grondexploitatieovereenk
omst
Anterieure
College van B&W
grondexploitatieovereenk
omst opstelling

Ruimtelijke ontwikkeling Uitvoeren van de
Verzoeker
opstelling van een
anterieure
grondexploitatieovereenko
mst
Ruimtelijke ordening en Het uitvoeren van de
volkshuisvesting
opstelling van een
anterieure
grondexploitatieovereenko
mst in het kader van de
Wro
Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing van het
antispeculatiebeding
Gemeenteraad
Terugzoeken van
Raadsleden en
informatie
commissieleden

Antispeculatiebeding
ontheffing

College van B&W

Archief

Raad

Archiefbeheer

College van B&W

Publiekszaken

Asbestverwijdering
melding

College van B&W

Publiekszaken

NAW, zaakgegevens (Kvknr, verstigingsplaats),
kadastrale gegevens

FFJ, Planeconoom,
Wet Ruimtelijke Ordening Tot 10 jaar na
Openbare kennisgeving
beëindiging overeenkomst
in registratie 'Contracten'
ter inzage voor het publiek

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

NAW, geboortedatum,
BSN, rekeningnr,
getrouwd (datum),
kinderen, relevante
informatie voor indienst
treding.
Gegevens die deel
uitmaken van de
archiefbestanden

P&O om de
Archiefwet
indiensttreding te regelen.

Archiveren van
Alle personen wiens
documenten op grond van gegevens voorkomen in
de Archiefwet
een van de
archiefbestanden van de
gemeente Voorschoten
dan wel gemeente
Het behandelen van een Wassenaar
Basispersoonsgegevens;B
melding tot
urgerservicenummer
asbestverwijdering
Het behandelen van een
Basispersoonsgegevens;B
aanvraag voor een
urgerservicenummer
ontheffing op het verbod
as te verstrooien

Medewerkers van de
organisatie die een
dossier opvragen

Distributiekanaal en
magazijn van diverse
basisgegevens voor
verschillende
verwerkingen. Informatie
leveren aan
binnengemeentelijke
afnemers m.b.v.
aangehaakte gegevens.
Dienstverlening aan de
burger
Registratie en
administratie van de
gemeentelijke
begraafplaatsen.

Inwoners, oud-inwoners Conform de BRPpersoonslijst.

Binnengemeentelijke
AVG
afnemers volgens de
regeling BRP, Burgers
wanneer zij om een
uittreksel vragen, externe
partijen die inlichtingen
over de brokkenen kunnen
verschaffen (BRP
afnemers)

Rechthebbende(n),
belanghebbende(n) en
overledene(n)

Financieel beheer,
Openbaar (naam
overledene, plaats van
begraven en
grafnummer),
begrafenisondernemer

Asverstrooiing ontheffing College van B&W

Omgevingsbeheer

Basisregistratie (BRP)

College van B&W

Publiekszaken

Begraafplaatsadministratie

College van B&W

Omgevingsbeheer

Begraven cremeren
verlof

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor verlof tot
begraven of cremeren

Belnotities

College van B&W

Publiekszaken

Bemiddelingsverzoek

College van B&W

Communicatie mogelijk
maken door middel van
telefonie en mobiele
dataverkeer
Het beoordelen van een
verzoek tot bemiddeling

NAW-gegevens, relatie tot
overledene, telefoonnr,
email, bsn, a-nr

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Gebruikers telefonische
hulpmiddelen

NAW, telefoonnr,
eventueel email
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Archiefwet

Afhankelijk van soort
document

Nee

Wettelijke verplichting

Algemeen belang

Bewaren

Wet op de lijkbezorging
Niet bekend
Verordening algemene
begraafplaats
Verordening
lijkbezorgingsrechten van
vigerend jaar
Wettelijke verplichting

Degene die een belnotitie Intern beheer
ontvangt, leidinggevenden
Toestemming

n.v.t.

Beroep

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Het behandelen van een
beroepschrift

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Beschermde of
monumentale boom
wijziging melding

College van B&W

Omgevingsbeheer

Het behandelen van een
melding van een wijziging
van een beschermde of
monumentale boom

Bestemmingsplan
opstelling

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Het uitvoeren van de
opstelling van een
bestemmingsplan
Ruimtelijke ontwikkeling Het uitvoeren van de
opstelling van een
voorbereidingsbesluit van
een bestemmingsplan

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Bestemmingsplan
voorbereidingsbesluit

College van B&W

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Bestemmingsplan
wijziging

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Het uitvoeren van de
opstelling van een
wijziging of uitwerking van
een bestemmingsplan

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Bestuurlijke boete
overlast in de openbare
ruimte

College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Bestuurlijke
verslaglegging

Raad

Gemeenteraad

Het uitvoeren van de
oplegging van een
bestuurlijke boete voor
overlast in de openbare
ruimte
Het uitvoeren van de
verslaglegging van een
collegevergadering

Basispersoonsgegevens;In
komensgegevens;Ras of
etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap
van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Sek
suele identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Wettelijke verplichting

Het behandelen van een
verzoek tot
betalingsregeling
Het behandelen van een
bezwaar(schrift)

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;In
komensgegevens;Lidmaat
schap van een vakbond

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Betalingsregelingverzoek College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Bezwaarschrift

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Bezwaarschrift
gemeentelijke
belastingen

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Bezwaarschrift
personeelslid

Bestuur WODV

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Bezwaarschrift/beroep
parkeerboete CJIB/OM

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
bezwaar tegen een
gemeentelijke
belastingaanslag of een
gemeentelijke
heffingsnota
Het behandelen van een
bezwaarschrift van een
personeelslid
Het behandelen van een
bezwaarschrift tegen een
naheffingsaanslag
parkeerbelasting

Algemeen belang

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

BIBOB

College van B&W

Publiekszaken

Bibob-onderzoek

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Bijstand taalbeheersing
onderzoek

College van B&W

Beoordelen integriteit van
verzoekers die aanvragen
doen m.b.t de in de Wet
Bibob genoemde
vergunning- of
subsidiesoorten. Of
wanneer er een
aanbesteding wordt
gedaan, kan er een
onderzoek gedaan worden
naar de integriteit van de
aanvrager of de
inschrijver.
Het uitvoeren van een
Bibob-onderzoek

Aanvragers van
vergunningen DHW,
exploitatie, horeca,
seksinrichtingen,
speelautomatenhallen,
growshops,
vechtsportgale,
WABO/bouw

NAW, telefoonnr, KvK-nr,
BSN, verklaring van geen
bezwaar, gegevens over
inkomen en vermogen,
curator, opeisbare
schulden, aanslag
omzetbelasting,
financieringen, objecten,
verzekeringen,
vergunninghistorie

Bureau BIBOB, Regionaal
inforatie en
expertisecentrum,
Landelijk informatie en
expertisecentrum, politie

Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen
door het openbaar
bestuur, Besluit BIBOB

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Wettelijke verplichting

Sociale voorzieningen en Het uitvoeren van een
maatschappelijke
onderzoek taalbeheersing
dienstverlening
in het kader van het recht
op bijstand

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens

Wettelijke verplichting

Bijzondere begraafplaats College van B&W
aanleg of uitbreiding
toestemming

Omgevingsbeheer

Het beoordelen van een
verzoek om toestemming
voor de aanleg of
uitbreiding van een
bijzondere begraafplaats

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Blijverslening

College van B&W

College van B&W

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens

Algemeen belang

Bluswatervoorziening
aanleg/reconstructie
Bluswatervoorziening
beheer en onderhoud

College van B&W

Ruimtelijke ordening en Het beoordelen van een
volkshuisvesting
aanvraag voor een
blijverslening
Ruimtelijke ordening en Het uitvoeren van de
volkshuisvesting
aanleg of reconstructie
van een
bluswatervoorziening
Publiekszaken
Het uitvoeren van het
beheer en onderhoud van
een bluswatervoorziening

Basispersoonsgegevens

Overeenkomst

Bodemsanering
beoordeling

College van B&W

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Bouwgrond of
nieuwbouwwoning
uitgifte

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Het uitvoeren van de
beoordeling van een
bodemsanering
Ruimtelijke ontwikkeling Het behandelen van een
aanvraag voor het
uitgeven, verkopen en
toewijzen van bouwgrond
of een nieuwbouwwoning

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Bouwstoffen melding

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Het behandelen van een
melding bouwstoffen

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Brandveilig gebruik en
basishulpverlening
overige plaats melding

College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

BRP adresonderzoek

College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Het behandelen van een
melding voor brandveilig
gebruik en
basishulpverlening voor
een overige plaats
Het uitvoeren van een
adresonderzoek bij twijfel
over de
verblijfplaatsgegevens in
de BRP

Overeenkomst

4 jaar

BRP beheerfunctionaris
aanwijzingsbesluit

College van B&W

Publiekszaken

BRP bestuurlijke boete

College van B&W

Publiekszaken

Het uitvoeren van de
opstelling van een
aanwijzingsbesluit voor
een functionaris voor het
beheer van de
Basisregistratie Personen
(BRP)
Het uitvoeren van de
oplegging van een
bestuurlijke boete in het
kader van de BRP

BRP briefadres- of
woonadresomzetting

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
omzetting briefadres of
woonadres in de BRP

BRP correctieverzoek

College van B&W

Publiekszaken

Het verwerken van een
correctieverzoek van een
persoonslijst in de BRP

BRP gegevensonderzoek College van B&W

Publiekszaken

BRP
gegevensterugmelding
van derde

College van B&W

Publiekszaken

BRP informatieverzoek
van derde

College van B&W

Publiekszaken

Het instellen van een
onderzoek naar gegevens
in de BRP
Het verwerken van een
terugmelding van een
derde betreffende een
afwijking tussen de bij de
afnemer bekende
gegevens en de gegevens
zoals die in de BRP staan
vermeld
Het behandelen van een

BRP inschrijving

College van B&W

Publiekszaken

BRP inschrijving nietingezetene

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
aangifte voor inschrijving
in de BRP door een nietingezetene

BRP inzage
persoonsgegevens en
verstrekking verzoek

College van B&W

Publiekszaken

BRP mutatieverzoek

College van B&W

BRP persoonsgegevens
verstrekkingsbeperking

BRP verhuizing aangifte

Basispersoonsgegevens

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gene
tische of biometrische
gegevens
Basispersoonsgegevens;R
as of etnische
afkomst;Genetische of
biometrische gegevens

Wettelijke verplichting

Het behandelen van een
aanvraag op grond van
het recht op inzage in
eigen persoonsgegevens
in de BRP en verstrekking
aan derden

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Publiekszaken

Het behandelen van een
mutatieverzoek voor
gegevens in de BRP

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
verzoek om
verstrekkingsbeperking
van persoonsgegevens uit
de BRP
Het behandelen van een
aangifte van een
verhuizing in de BRP

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

informatieverzoek
betreffende gegevens in
de BRP van een afnemer
of van een andere
organisatie
Het behandelen van een
aangifte voor inschrijving
in de BRP

Wettelijke verplichting

Budgetsubsidie

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Buitengewone
ambtenaren van de
burgerlijke stand (babs)

College van B&W

Publiekszaken

Buitengewoon
ambtenaar burgerlijke
stand

College van B&W

Publiekszaken

Buitengewoon
opsporings ambtenaar
(BOA)

College van B&W

Publiekszaken

Burgemeester of
wethouder overleg
verzoek
Burgemeester ontslag

Algemeen Bestuur

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
budgetsubsidie
Registratie en voltrekking Buitengewone
huwelijken en te
ambtenaren van de
registreren
burgerlijke stand
partnerschappen

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Naam, Voorletters, adres,
email, telefoonnr,
benoeming rechtbank

Het vaststellen van de
benoeming van een
(buitengewoon)
ambtenaar burgerlijke
stand (BABS)
Het uitvoeren van de
aanvraag van de
beëdiging van een
buitengewoon
opsporingsambtenaar
(BOA)
Het behandelen van een
verzoek om overleg met
de burgemeester of een
wethouder

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Toestemming

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Politieke
opvattingen
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Politieke
opvattingen
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Naam, aktenummer,
rechtsfeit

Wettelijke verplichting

Raad

Gemeenteraad

Het uitvoeren van de
ontslagprocedure van de
burgemeester

Burgemeestersbenoemin Raad
g

Gemeenteraad

Het behandelen van een
(her)benoeming van een
burgemeester

Burgerinitiatief

Raad

Gemeenteraad

Burgerlijke stand

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
burgerinitiatief
Index op registers van de Personen die in een van
burgerlijke stans
de registers van de
burgerlijke stand zijn
opgenomen (huwelijk,
geboorte, overlijden etc.)

Burgerraadslid
benoeming

Raad

Gemeenteraad

BurgerServiceNummer
(BSN) foutafhandeling

College van B&W

Publiekszaken

Civielrechtelijke
procedure als eiser

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Civielrechtelijke
procedure als gedaagde

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Collectevergunning

College van B&W

Publiekszaken

Commissieleden van de
Bezwaarcommissie
Commissie
Contactpersonenlijstjes

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Continuïteitsplan
opstelling

College van B&W

Overig

Algemeen Bestuur

Algemeen belang

A.s. (huwelijks)partners
ontvangen naam en
telefoonnummer, Andere
gemeenten.

Burgerlijk Wetboek

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting
Burgerlijk Wetboek

Het uitvoeren van de
benoeming van een
burgerraadslid
Het beoordelen van fouten
in de
burgerservicenummers
Het behandelen van een
civielrechtelijke procedure
als eiser
Het behandelen van een
civielrechtelijke procedure
als gedaagde

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Politi
eke opvattingen
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
collectevergunning
Contactgegevens van de
commissieleden

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Communicatie door
medewerkers met
contactpersonen
Het opstellen van een
continuïteitsplan

Tot 1 jaar na beëindiging
aanstelling in registratie
'Bijzondere ambtenaren
burgelijke stand'

Wettelijke verplichting

Commissieleden

NAW, betaalgegevens,
BSN

Financiën,
(salarisadministratie)

Contactpersonen

Contactgegevens die de
medewerker onderhoudt

Intern beheer

Basispersoonsgegevens

Overeenkomst

Bewaren

Cultuurgoed of
verzameling
vervreemding

College van B&W

Cultuur en recreatie

Het uitvoeren van de
vervreemding van een
cultuurgoed of
verzameling
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
dagplaatsvergunning op
een markt
Het beoordelen van een
melding voor het houden
van een demonstratie

Dagplaatsvergunning
markt

College van B&W

Publiekszaken

Demonstratie melding

College van B&W

Publiekszaken

Derdenbeslag

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Het uitvoeren van een
derdenbeslag

Dienstverlening op of
aan de openbare weg
vergunning

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
vergunning om diensten
te verlenen op of aan de
openbare weg

DigiD aanvraag vanuit
buitenland

College van B&W

Publiekszaken

Digitaliseren van stukken College van B&W
(statisch archief)

Publiekszaken

Document Burgerlijke
Stand

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
DigiD aanvraag vanuit het
buitenland
Bewaarplaats
Alle personen wiens
archiefstukken fysiek
gegevens voorkomen in
een van de
archiefbestanden van de
gemeente Voorschoten
dan wel gemeente
Het behandelen van een Wassenaar

Draaiorgel
exploitatievergunning

College van B&W

Publiekszaken

Drank- en
horecavergunning

Burgemeester

Publiekszaken

Drank- en
horecavergunning

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een dranken horecavergunning

Drank- en horecawet
ontheffing

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing van het verbod
zwak-alcoholhoudende
drank te schenken buiten
een horeca-inrichting

Eenmalige trouwlocatie
aanwijzing

College van B&W

Publiekszaken

Elektrisch oplaadpunt
aanvraag

College van B&W

aanvraag voor een
document Burgerlijke
Stand
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
vergunning voor de
exploitatie van een
draaiorgel
Behandelen van
aanvragen om
vergunningen en
ontheffingen i.h.k.v. de
drank en horecawet

Het behandelen van het
verzoek voor het
aanwijzen van een
eenmalige trouwlocatie
Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag voor een
elektrisch oplaadpunt

ondernemers,
beheerders,
bedrijfsleiders van de
desbetreffende
inrichtingen en
organisatoren van
evenementen

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Politi
eke opvattingen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Gegevens die deel
uitmaken van de
archiefbestanden

Algemeen belang

Aanvrager

Archiefwet

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

NAW, BSN, telefoonnr,
geboortedatum, email,
verklaring sociale hygiëne

Politie, financiën,
Drank en horecawet
veiligheidsregio, regionaal
informatie en
expertisecentrum, bureau
Bibob, toezichthouders
van de omgeving

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Afhankelijk van soort
document

Tot 1 jaar na beëindiging
toestemming in registratie
'Vergunningen/ontheffing
en'

Nee

Energiesubsidie

College van B&W

Enquête door
gemeenteraad

Raad

Evenement melding

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag voor een
energiesubsidie
Gemeenteraad
Het uitvoeren van een
enquête in het kader van
het enquêterecht van de
gemeenteraad
Publiekszaken
Het behandelen van een
evenement melding

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
evenementenvergunning

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Het beoordelen van het
verzoek voor een
aanstelling tot
evenementenverkeersregelaar
Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag voor een
exploitatiesubsidie
Algemeen Bestuur
Het behandelen van een
aanvraag voor een
facilitaire dienst
Financiën, Facilitaire & Het behandelen van een
Juridische zaken
factuur aan een debiteur

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Evenementenvergunning College van B&W

Publiekszaken

Evenementenverkeersreg College van B&W
elaar aanstelling

Publiekszaken

Exploitatiesubsidie

College van B&W

Facilitaire dienst
aanvraag

Bestuur WODV

Factuur aan debiteur

College van B&W

Foto's en filmmateriaal
van inwoners en
personeel WODV op
social media
Gastouder inschrijving

College van B&W,
Bestuur WODV

Personeel, Organisatie &
Informatie /
Publiekszaken

College van B&W

Publiekszaken

Gastouder mutatie
verwerking

College van B&W

Publiekszaken

Gebiedsverbod oplegging College van B&W

Gebruiksmelding
brandveiligheid

Wettelijke verplichting

Overeenkomst

AVG

Het beoordelen van de
inschrijving van een
voorziening voor
gastouderopvang in het
Landelijk Register
Kinderopvang (LRK)
Het beoordelen van een
mutatie met betrekking
tot een voorziening voor
gastouderopvang in het
Landelijk Register
Kinderopvang (LRK)

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Publiekszaken

Het uitvoeren van de
oplegging van een
gebiedsverbod aan een
ordeverstoorder

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Wettelijke verplichting

College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Gedetineerde terugkeer
of verlof melding

Burgemeester

Publiekszaken

Gedetineerde terugkeer
of verlof melding

Burgemeester

Publiekszaken

Het beoordelen van een
gebruiksmelding
brandveilig gebruik
Ondersteunen exgedetineerden bij
terugkeer naar arbeid en
maatschappij
Het behandelen van een
melding van verlof of
terugkeer van een
(ex)gedetineerde

Ex-gedetineerden

NAW, telefoonnr,
schulden, huisvesting,
overige gegevens relevant
voor nazorg
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t.
kind(eren)

Politie

5 jaar
Gemeentewet, besluit
justitiële en strafvordelijke
gegevens
Wettelijke verplichting

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
gedoogverklaring

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Wettelijke verplichting

Gehandicaptenparkeerka College van B&W
art

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid

Wettelijke verplichting

Gehandicaptenparkeerka College van B&W
art verlenging

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid

Wettelijke verplichting

Gehandicaptenparkeerkaarten

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
gehandicaptenparkeerkaar
t
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
verlenging van een
gehandicaptenparkeerkaar
t
Uitvoeren regeling
Aanvragers/houders
gehandicaptenparkeerkaar
t

Gehandicaptenparkeerpla College van B&W
ats

Publiekszaken

Gehandicaptenparkeerplaats

College van B&W

Publiekszaken

Geluidhinder ontheffing

College van B&W

Volksgezondheid en
milieu

Gedoogverklaring

Geluidshinder verhoging College van B&W
grenswaarde
Geluidshinder verhoging College van B&W
grenswaarde

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
gehandicaptenparkeerplaa
ts
Beoordelen aanvraag
Aanvragers
gehandicaptenparkeerplaa
ts

Het beoordelen van een
aanvraag voor ontheffing
van het verbod op
geluidhinder
Aanvrager,
Ruimtelijke ontwikkeling Behandelen van een
verzoek om verhoging van bezwaarmakers,
omwonenden
de grenswaarde van
geluidshinder
Ruimtelijke ontwikkeling Het behandelen van een
verzoek om verhoging van
de grenswaarde op grond
van de Wet geluidhinder

Geluidsniveau en
College van B&W
werktijden bouw of sloop
ontheffing

Publiekszaken

gemeentegaranties voor College van B&W
eigen woningbezit

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Gemeentelijk
College van B&W
lijkschouwer benoeming

Volksgezondheid en
milieu

NAW, BSN,
geboortedatum en -plaats,
telefoonnr, medische
keuringsgegevens,
grondslag verstrekking,
kenteken, pasfoto
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid
NAW, BSN,
geboortedatum en -plaats,
telefoonnr, email,
kenteken auto, wel/niet
beschikken over eigen Pruimte, kopie
gehandicaptenparkeerkaar
t

Burgerzaken, keuringsarts, Regeling
RDW, Financiën
gehandicaptenparkeerplaa
tsen, Regelement
verkeersregels en
verkeerstekens (1990),
Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer
Wettelijke verplichting

Tot 1 jaar na beëindiging
aanwijzing in registratie
'Gehandicaptenparkeerpla
atsen' Wanneer niet
toegekend 5 jaar.

Financiën, Beheer
openbare ruimte,

Tot 1 jaar na beëindiging
aanwijzing in registratie
'Gehandicaptenparkeerpla
atsen'. Wanneer niet
toegekend, 5 jaar.

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
NAW, telefoonnr, email,
BSN, inschrijfadres,
zaakgegevens (KvK-nr)

Regeling
gehandicaptenparkeerplaa
tsen, Regelement
verkeersregels en
verkeerstekens (1990),
Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer
Wettelijke verplichting

College, Kadaster,
Belanghebbenden,
behandelaars

Wet geluidshinder

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing voor een
geluidsniveau of
afwijkende werktijden bij
bouw of sloop.
Registratie van
betrokken
hypothecaire geldleningen hypotheekgevers
waarvoor de gemeente
garant staat

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

NAW, omvang hoofdsom
hypotheek, restant schuld,

Overeenkomst tot
borgstelling

Het uitvoeren van de
benoeming van een
gemeentelijk lijkschouwer.

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

10 jaar, bij weigering 5
jaar

n.v.t.

Gemeentelijk
materiaalgebruik

College van B&W

Gemeentelijk pand
ingebruikgeving

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Gemeentelijk pand
verhuur

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Gemeentelijk pand
verkoop

College van B&W

Gemeentelijke
belastingen kopie
aanslag

College van B&W

Gemeentelijke
incidentenregistratie

College van B&W

Gemeentelijke
monumentensubsidie

College van B&W

Gemeentelijke
onderscheidingen

College van B&W

Gesloten
bodemenergiesysteem
buiten milieu-inrichting
melding

College van B&W

Publiekszaken

Gevonden voorwerp
melding

College van B&W

Publiekszaken

Grafbedekkingsvergunnin College van B&W
g
Grafrecht verlenging

College van B&W

Grenscorrectie opstelling College van B&W

Groenstrook
ingebruikgeving

College van B&W

Het beoordelen van een
aanvraag voor
toestemming voor het
gebruik van gemeentelijk
materiaal
Het beoordelen van een
aanvraag voor het gebruik
van een (deel van een)
gemeentelijk pand

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Het opstellen en
beëindigen van een
verhuurovereenkomst
voor een gemeentelijk
pand
Ruimtelijke ontwikkeling Het uitvoeren van de
verkoop van een
gemeentelijk pand
Financiën, Facilitaire & Het behandelen van een
Juridische zaken
verzoek voor een kopie
van een aanslag
gemeentelijke belastingen
en heffingen

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Personeel, Organisatie & Registratie en behandeling Medewerker die agressie NAW, geboortedatum,
Informatie
van agressie
ondervindt
dienstverband, functie,
afdeling, telefoonnr,
incidentgegevens, naam
afhandelaar, naam
getuige
Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
Basispersoonsgegevens;B
aanvraag voor een
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
gemeentelijke
monumentensubsidie
Kandidaat
NAW, geboortedatum,
Personeel, Organisatie & Waarderen namens het
Informatie
bestuur (college) van een
beoordelingsgegevens
persoon met
maatschappelijke diensten
met eremetaal
Het behandelen van de
melding van de aanleg of
het in gebruik hebben van
een gesloten
bodemenergiesysteem
buiten een milieuinrichting

Het verwerken van de
melding van een
gevonden voorwerp
Omgevingsbeheer
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
vergunning voor
grafbedekking
Omgevingsbeheer
Het behandelen van de
verlenging van het
lijkbezorgingsrecht
Algemeen Bestuur
Het uitvoeren van de
opstelling van een
grenscorrectie
Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag voor de
ingebruikgeving van een
groenstrook

Arbocoördinator,
Arbo-wetgeving, Wetboek 5 jaar
leidinggevende, eventueel van Strafvordering
politie, bedrijfsarts,
directie en/of Officier van
Justitie
Algemeen belang

Bewaren bij toekenning,
bij afwijzing 1 jaar.

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Groenstrook verkoop

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van de
aanvraag voor de verkoop
van een groenstrook

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Groepsverbod oplegging College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Wettelijke verplichting

Grond aankoop

College van B&W

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Grond aankoop met
voorkeursrecht

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Het uitvoeren van een
grondaankoop door de
gemeente
Ruimtelijke ontwikkeling Het aankopen van grond
waar het gemeentelijk
voorkeursrecht op rust

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Ruimtelijke ontwikkeling Het uitvoeren van het
huren van grond
Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag tot
ingebruikgeving van
gemeentelijke gronden
Ruimtelijke ontwikkeling Het uitvoeren van een
ruiling van grond door de
gemeente
Ruimtelijke ontwikkeling Het opstellen en
beëindigen van een
verhuurovereenkomst
voor een perceel grond
Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag voor de verkoop
van grond
Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag voor het
verpachten van
gemeentelijke grond
Publiekszaken
Het uitvoeren van de
handhaving van wet- en
regelgeving door de
gemeente
Publiekszaken
Het beoordelen van een
handhavingsverzoek

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Grond huur

College van B&W

Grond ingebruikgeving

College van B&W

Grond ruiling

College van B&W

Grond verhuur

College van B&W

Grond verkoop

College van B&W

Grond verpachting

College van B&W

Handhaving door
gemeente

College van B&W

Handhavingsverzoek

Burgemeester

Hergebruik
overheidsinformatie
verzoek

College van B&W

Het uitvoeren van de
oplegging van een
groepsverbod aan een
ordeverstoorder

Overeenkomst

Algemeen Bestuur

Het beoordelen van een
verzoek om hergebruik
van overheidsinformatie

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Hinderlijke of schadelijke College van B&W
dieren houden ontheffing

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Horeca-inrichting
exploitatievergunning

College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Horeca-inrichting
College van B&W
wijziging leidinggevende
melding

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing van het verbod
op het houden van
hinderlijke of schadelijke
dieren
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
vergunning voor de
exploitatie van een horecainrichting
Het beoordelen van een
melding van de wijziging
of bijschrijven van een
leidinggevende van een
horeca-inrichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Huishoudelijk
College van B&W
afvalinzameling aanvraag

Omgevingsbeheer

Huisvesting
statushouders

College van B&W

Maatschappelijke
ontwikkeling

Huisvestingsvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Huurcontracten

College van B&W

Huwelijksbevoegdheid
verklaring

College van B&W

iburgerzaken

College van B&W

Inburgeringsplicht
ontheffing

College van B&W

Inburgeringstraject

College van B&W

Incidentele festiviteit
melding

College van B&W

Incidentele subsidie

College van B&W

Individuele
jeugdhulpvoorziening

College van B&W

Individuele
jeugdhulpvoorziening
beëindiging

College van B&W

Sociale voorzieningen en Het uitvoeren van een
maatschappelijke
beëindiging van een
dienstverlening
jeugdhulpvoorziening

Informatie ontsluiten

Burgemeester

Publiekszaken

Informatieverstrekking
op eigen initiatief
Informatieverzoek door
derde

College van B&W

Intentieovereenkomst
grondexploitatie
opstelling

College van B&W

Investeringssubsidie

College van B&W

Invordering

College van B&W

Het behandelen van een
aanvraag voor de
inzameling, verwijdering
en afvoer van
huishoudelijk afval
Huisvesten van
statushouders

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Statushouders

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
huisvestingsvergunning
Omgevingsbeheer
Opstellen van
Huurders
huurcontracten
Publiekszaken
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
verklaring van
huwelijksbevoegdheid
Publiekszaken
Informatie verstrekken en Babs
dienst aanvragen
Maatschappelijke
Het behandelen van een
Ontwikkeling
aanvraag voor een
ontheffing op de
inburgeringsplicht
Maatschappelijke
Het laten deelnemen van
Ontwikkeling
burgers aan een
inburgeringstraject
Publiekszaken
Het behandelen van de
melding van een
incidentele festiviteit
Maatschappelijke
Het beoordelen van een
Ontwikkeling
aanvraag voor een
incidentele subsidie
Sociale voorzieningen en Het beoordelen van een
maatschappelijke
aanvraag voor een
dienstverlening
individuele
jeugdhulpvoorziening

Ontsluiting van informatie Medewerkers
van de crisisorganisatie
crisisorganisatie

Het uitvoeren van
informatieverstrekking op
eigen initiatief
Het behandelen van een
informatieverzoek van
derden
Ruimtelijke ordening en Het uitvoeren van de
volkshuisvesting
opstelling van een
intentieovereenkomst
grondexploitatie in het
kader van de Wro
Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag voor een
investeringssubsidie
Financiën, Facilitaire & Het uitvoeren van een
Juridische zaken
invordering

Algemeen belang

BSN, V-nr, NAW,
geboortedatum,
verblijfsstatus,
ingangsdatum
huurovereenkomst,
woningbouw
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

COA, vluchtelingenwerk,
GGD, IND,
beleidsmedewerker

NAW

Medewerkers

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Seks
uele identiteit en
orientatie
Naam, foto, persoonlijk
verhaal
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

5 jaar

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Iedereen die de site
raadpleegt
Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Gezondhei
d;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Gezondhei
d;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Naam, rol

Algemeen belang

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Beschikbaar voor alle
medewerkers

Wet veiligheidsregio's

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Gerechtvaardigd belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Wettelijke verplichting

Invorderingsregeling
gemeentelijke
belastingen

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
invorderingsregeling
gemeentelijke belastingen

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens

Wettelijke verplichting

Inzamelingsvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Jachtrecht verhuur

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
inzamelingsvergunning
(kleding- en schoeisel en
andere goederen)
Het uitvoeren van de
verhuur van het jachtrecht
op gemeentegrond

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Jeugdhulp

College van B&W

Maatschappelijke
ontwikkeling

Hulp bieden aan
Jeugdige of ouder die
kinderen/jongeren en hun een verzoek doet voor
ouders bij opgroei en
hulp
opvoedproblemen bij
vrijwillige hulpvraag en
indien noodzakelijk
toeleiden naar gedwongen
intervisies

NAW, BSN, geslacht,
email, telefoonnr,
gezinssituatie,
gezagverhouding jegens
jeugdige, sociaaleconomische
omstandigheden,
eventueel gegevens
betreffende de
gezondheid of
strafrechtelijke gegevens

Jeugdhulp inkoop

College van B&W

Maatschappelijke
ontwikkeling

Controleren of jeugdige op Jeugdige
grond van het
woonplaatsbeginsel tot die
gemeente behoort en of
er sprake is van recht op
jeugdhulp

NAW, BSN

Jeugdhulp
College van B&W
terugvorderingsonderzoe
k
Jeugdhulpmelding
spoedeisend

College van B&W

Jeugdhulpmelding uit
samenleving

College van B&W

Sociale voorzieningen en Het uitvoeren van een
maatschappelijke
terugvorderingsonderzoek
dienstverlening
van een
jeugdhulpvoorziening
Maatschappelijke
Het behandelen van een
Ontwikkeling
spoedeisende melding
voor jeugdhulp
Maatschappelijke
Ontwikkeling

Het behandelen van een
jeugdhulpmelding uit de
samenleving

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Wettelijke verplichting
Gecontracteerde
professionals in de
jeugdhulp, instellingen
jeugdhulp, Raad voor de
kinderbescherming,
Andere zorginstellingen
die een rol spelen bij het
oplossen van het
gezinsprobleem,
Onderwijsinstellingen en
voor- en naschoolse
instellingen, huisarts,
jeugdartsen en medisch
specialisten, CAK en SVB,
veiligheidshuis en
justitiepartners,
leerplichtambtenaar, Veilig
thuis
(AMHK) aanbieder Wettelijke verplichting
H10, Benodigde
zoals gemeente, huiskinderarts, gecertificeerde
instelling, kinderrechter,
openbaar ministerie,
directeur of
selectiefunctionaris van
een justitiele
jeugdirichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Zolang als nodig is op
basis van hulpaanvraag
15 jaar of zoveel langer
als redelijkerwijs uit de
zorg van een goed
jeugdhulpverlener
voortvloeit

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Het behandelen van een
jeugdhulpmelding van een
professional

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Wettelijke verplichting

Jeugdhulpverleningsplan College van B&W
hercontrole

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Het uitvoeren van een
hercontrole van een
jeugdhulpverleningsplan

Wettelijke verplichting

Jeugdhulpvoorziening
verleend door
professional

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
beschikking voor een
jeugdhulpvoorziening
verleend door een
professional

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Gezondhei
d;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Jeugdhulpvraag melding College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Het behandelen van een
melding van een
jeugdhulpvraag van een
jeugdige of zijn ouders

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid;Gegevens m.b.t.
kind(eren)

Wettelijke verplichting

Jubilea overzichten: 50, College van B&W
50, 65, 70, 75 en
langjariger huwelijken en
100, 100+ jarigen

Personeel, Organisatie & Felicitaties van de
Informatie
burgemeester via brief of
persoonlijk bezoek

Kabel- en leiding start
College van B&W
werkzaamheden melding

Ruimtelijke ordening en Het behandelen van een
volkshuisvesting
melding van de start van
werkzaamheden voor het
aanleggen, beheren en
onderhouden van een
kabel of leiding

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Kabel- en
leidingvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Kampeerontheffing
buiten erkende
kampeerinrichting

College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Kinderdagverblijf/BSO
inschrijving

College van B&W

Publiekszaken

Jeugdhulpmelding van
professional

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
vergunning voor het
aanleggen, beheren en
onderhouden van een
kabel of leiding
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing voor het
kamperen buiten een
erkende kampeerinrichting

Personen die aan de
criteria voldoen

NAW, telefoonnr,
geboortedatum,
burgerlijke staat, huwelijk,
aantekening prijs stellen
op bezoek of publicatie,
kindgegevens ivm contact

Houder kindercentrum of NAW, telefoonnr, KvK-nr,
Het beoordelen van de
gastouderbureau
email, webiste, aantal
inschrijving van een
kinderdagverblijf/bso en
kindplaatsen, kopie
gastouder in het Landelijk
verklaring omtrent gedrag,
Register Kinderopvang en
kopie geldig
Peuterspeelzalen
indentiteitsbewijs met
BSN, kwalificatiestukken
bemiddelingsmedew,
advies GGD, Besluit en
motivatie
Contactpersoon: Naam,
telefoonnr, email

Wettelijke verplichting

CdK en kabinet van de
Koning,
Bestuurssecretariaat
burgemeester, eventueel
pers

Minister van Onderwijs,
Cultuur en
Wetenschappen, Landelijk
register Kinderopvang,
GGD, een ieder die het
register kinderopvang
raadpleegt voor de
openbare gegevens

Lokale taak

Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen, Besluit
registers Kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk

Tot 10 jaar na
beëindiging inschrijving
in registratie 'Landelijk
Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP)'

Kinderopvang en
peuterspeelzaal toezicht

College van B&W

Publiekszaken

Het verwerken van het
resultaat van toezicht op
een
kinderopvangvoorziening

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Klacht afhandeling

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Het behandelen van een
klacht betreffende een
gemeentelijk
bestuursorgaan, diens
voorzitter of een lid
daarvan, een
gemeentelijke dienst of
persoon

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Ras
of etnische
afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Seksuele
identiteit en orientatie

Wettelijke verplichting

Klacht afhandeling leden College van B&W
B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Registratie en controleren Klagers
afhandeling van klachten

NAW, telefoonnr, email,
naam onderzoeker

Afdelingshoofd op wiens
afdeling de klacht
betrekking heeft,
Klachtbehandelaar,
Medewerkers die
betrokken worden bij de
klacht, eventueel de
Nationale Ombudsman

Klachten en storingen
gebouwen

Omgevingsbeheer

Registratie storingen,
Contactpersonen
klachten,
gebouwgegevens
Het uitvoeren van een
klanttevredenheidsonderz
oek
Het beoordelen van een
melding van het houden
van een klein kansspel

Contactgegevens, naam

Medewerkers vastgoed

College van B&W

Algemene Wet
Bestuursrecht,

Klanttevredenheidsonder College van B&W
zoek

Publiekszaken

Klein kansspel
vergunning

College van B&W

Publiekszaken

Koninklijke
onderscheidingen

College van B&W

Personeel, Organisatie & Belonen van personen met Decorandus
Informatie
zijn inzet voor de
gemeenschap d.m.v. het
uitreiken van een KO

NAW, BSN,
geboortedatum,
burgerlijke staat,
beoordelingsgegevens,
Justitiële gegevens,
politiegegevens

Kunst- of museumobject College van B&W
bruikleen

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Het behandelen van een
aanvraag voor bruikleen
van een kunst- of
museumobject

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor de
kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens

Wettelijke verplichting

Landelijk raadgevend
referendum

College van B&W

Publiekszaken

Het organiseren van een
landelijk raadgevend
referendum

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Leden van BHV en
calamiteitenteams

Burgemeester

Publiekszaken

Leegstaand gebouw
melding

College van B&W

Oproepsysteem voor BHV BHV / Agressieteam /
/ Agressieteam /
Calamiteitenteam
Calamiteitenteam
Ruimtelijke ontwikkeling Het behandelen van een
melding van een
leegstaand gebouw

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Provincie, Commissaris
van de Koning

Wetgeving op het gebied Bewaren bij toekenning,
bij afwijzing 1 jaar.
van de Orde van de
Nederlandse Leeuw en de
Orde van Oranje-Nassau,
Militaire Willems Orde e.a.
onderscheidingen

Naam, telefoonnummer,
emailadres
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

5 jaar, 10 jaar wanneer
Nationale Ombudsman
erbij is geweest of
bewaren wanneer het om
een te bewaren zaak gaat

n.v.t.

Wettelijke verplichting

Leerlingenvervoer

College van B&W

Publiekszaken

Collectieve of individuele
voorziening voor het
vervoer van leerlingen

Ouders, voogden,
NAW, telefoonnr,
verzorgers van leerlingen rekeningnr, email

Leerlingenvervoer

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor
leerlingenvervoer

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Religieuze
of levensbeschouwelijke
overtuiging;Gezondheid;G
egevens m.b.t. kind(eren)

Leerplichtverzuim

College van B&W

Maatschappelijke
ontwikkeling

Beoordelen van meldingen Leerplichtigen
van leerplichtverzuim

NAW, telefoonnr, email,
bijzonderheden,
geboortedatum en -plaats,
geslacht, administratienr,
BSN, nationaliteit, in- en
afschrijving en reden
schoolverloop, verzuim en
vrijstellingsberoep, school,
onderwijssoort en -niveau

Financieel beheer

Verordening
Leerlingenvervoer, wet op
primair onderwijs, wet op
voortgezet onderwijs, wet
op expertisecentra
Algemeen belang

Maatschappelijk werk,
GGD, verwijsindex, RvK,
Politie, Openbaar
Ministerie, Jeugdzorg,
Zorgadviesteams in- en
extern, SVB, onafh.
Psycholoog, Wijkagent,
Onderwijsinstellingen,
andere gemeenten, RMC
voor niet leerplichtigen,
Arbeidsinspectie, Raad
voor de
Kinderbescherming

tot 19 jaar na
geboortedatum leerling in
registratie 'Leerlingen'
m.b.t. kwalificatieplicht
tot 21 jaar na
geboortedatum leerling in
registratie 'Leerlingen'

Leerplichtverzuim
melding

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Het beoordelen van een
melding van
leerplichtverzuim

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t.
kind(eren)

Leges

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Ligplaatsvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Loterijvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Het uitvoeren van de
heffing en invordering van
leges
Het behandelen van een
aanvraag voor een
ligplaatsvergunning
Behandelen aanvragen
Aanvragers
loterijvergunning

Loterijvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Maatschappelijke
ondersteuning

College van B&W

Maatschappelijke
ontwikkeling

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
loterijvergunning
Bepalen en zonodig
verstrekken van een
passende bijdrage aan
zelfredzaamheid en
participatie

NAW, BSN,
geboortedatum,
geboorteplaats,
telefoonnr, email
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Personen die zich melden NAW, postcode,
met een hulpvraag
telefoonnr, banknr, email,
BSN, geslacht,
geboortedatum,
nationaliteit,
gezinssamenstelling,
naam partner,
woonsituatie, aard van de
vraag, aanleiding,
gegevens betreffende ras
of etniciteit, gegevens
betreffende de
gezondheid,
strafrechtelijke gegevens,
gegevens betreffende
onrechtmatig of hinderlijk
gedrag

Tot 10 jaar na
beëindiging voorziening in
registratie
'Leerlingenvervoer'

Politie, handhavers

Wettelijke verplichting

Wet op de kansspelen

1 jaar, bij weigering 5
jaar.

Wettelijke verplichting

Gecontracteerde
zorgaanbieders en ander
leveranciers,
woningcorporaties, sociale
verzekeringsbank,
gecontracteerde sociaal
medisch adviseur,
kwaliteitsmedewerkers,
wijkteam in het geval de
hulpvraag breder is,
Vecozo

Zolang als nodig is op
basis van hulpaanvraag

Maatwerkvoorschrift

College van B&W

Meerdere taakvelden

Machtiging/certificering
aanvragen

College van B&W

Generiek

Makelaar gegevens

College van B&W

Personeel, Organisatie & Gegevensmagazijn en
Informatie
distributie van gegevens

Mandaatbesluit
intrekking

College van B&W

Algemeen Bestuur

Mandaatbesluit opstelling College van B&W

Het opstellen van een
maatwerkvoorschrift
Het aanvragen van een
machtiging of certificering

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Basispersoonsgegevens

Inwoners, oud-inwoners, Conform de BRPNiet-natuurlijke personen persoonslijst.
(bedrijven), eigenaren
Gegevens bedrijven o.b.v.
interne handelsregister en
belastingbestanden

Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigd belang

Binnengemeentelijke
afnemers volgens de
regeling BRP
Autorisatiebesluit MinBzK

AVG, Autorisatiebesluit
MinBzk

Het uitvoeren van de
intrekking van een
mandaatbesluit
Het uitvoeren van de
opstelling van een
mandaatbesluit
Sociale voorzieningen en Het behandelen van een
aanvraag voor een
maatschappelijke
dienstverlening
mantelzorgwaardering
Ruimtelijke ordening en Het behandelen van de
volkshuisvesting
melding van de plaatsing
of bouw van een
mantelzorgwoning
Financiën, Facilitaire & Het behandelen van een
Juridische zaken
aanvraag voor mediation

Basispersoonsgegevens

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Gezondhei
d;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten
NAW, telefoonnummer,
email

Wettelijke verplichting

Mantelzorgwaardering

College van B&W

Mantelzorgwoning
melding

College van B&W

Mediation

College van B&W

Meervoudige
ondersteuningsvraag

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Het behandelen van een
meervoudige
ondersteuningsvraag
binnen het sociaal domein

Meldingen openbare
ruimte

College van B&W

Omgevingsbeheer

Meldingen in de openbare Melder
ruimte behandelen

Meldpunt overbodige
regels melding

College van B&W

Algemeen Bestuur

Milieueffectrapport

College van B&W

Milieueffectrapportage
(MER)
aanmeldingsnotitie

Beheerders

5 jaar, wel graag herzien.

Het beoordelen van een
melding van overbodige
regels
Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
milieueffectrapport (MER)

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Toestemming

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

College van B&W

Volksgezondheid en
milieu

Het beoordelen van een
aanmeldingsnotitie voor
de milieueffectrapportage

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Milieuklacht melding

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
milieuklacht melding

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Het uitvoeren van
milieutoezicht
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing voor de
milieuzone
Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag tot aanwijzing
van een monument

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Milieutoezicht

College van B&W

Publiekszaken

Milieuzone ontheffing

College van B&W

Publiekszaken

Monumentaanwijzing

College van B&W

Monumentaanwijzing
intrekking

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag tot intrekking
van de aanwijzing als
gemeentelijk monument

Wettelijke verplichting

Mutatie toegang systeem Bestuur WODV
of applicatie

Algemeen Bestuur

Het behandelen van een
verzoek voor het wijzigen
van toegang tot een
systeem of applicatie

Nadeelcompensatie
verzoek

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

NedBrowser

College van B&W

Nummeraanduiding
intrekking

College van B&W

Publiekszaken

Nummeraanduiding
toekenning

College van B&W

Publiekszaken

Nummeraanduiding
wijziging

College van B&W

Publiekszaken

Nummerbesluiten

College van B&W

Publiekszaken

Omgevingsvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Behandelen van een
aanvraag voor een
omgevingsvergunning,
heffen van leges

Omgevingsvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Omgevingsvergunning
advisering bevoegd
gezag

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
aanvraag voor een
omgevingsvergunning
Het behandelen van het
adviesverzoek van een
ander bevoegd gezag voor
een of meerdere
activiteiten van een
omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning
toezicht realisatie

College van B&W

Publiekszaken

Omgevingsvergunning
verklaring van geen
bedenkingen

College van B&W

Het beoordelen van een
verzoek om
nadeelcompensatie
Personeel, Organisatie & Op geografische wijze
Informatie
ontsluiten van informatie
die gebruikers nodig
hebben in het kader van
de uitvoering van
Publiekrechtelijke taken
Het uitvoeren van de
intrekking van een
nummeraanduiding
Het uitvoeren van de
toekenning van een
nummeraanduiding
Het uitvoeren van de
wijziging van een
nummeraanduiding
Het toekennen/intrekken
van (huis)nummers

Het uitvoeren van het
toezicht op de realisatie
een activiteit waar een
omgevingsvergunning
voor is verleend
Ruimtelijke ordening en Het behandelen van het
volkshuisvesting
aanvraag van een ander
bevoegd gezag voor een
verklaring van geen
bedenkingen

Zakelijk gerechtigden

Basispersoonsgegevens

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
NAW, geslacht,
leeftijdscategorie,
geboortedatum en -plaats,
leeftijd, aandeel zakelijk
recht, zaaknummer, kvknr,

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Aanvrager
NAW aanvragers en
Wabovergunning
zaakgegevens
bouwen, gemachtigde
van aanvrager,
eigenaar/gebruiker pand
Aanvrager en
gemachtigde van
aanvrager, indieners
zienswijzen,
bezwaarmakers,
omwonenden

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

NAW, telefoonnr, email,
BSN, verblijfsadres,
zaakgegevens, KvKgegevens

Vergunningen

Gemeentewet, Wet
Bewaren
basisregistraties adressen
en gebouwen

Vertegenwoordiger
aanvrager, bezwaarmaker,
degene die inzage krijgt,
FFJ, RO, andere
gemeenten,
Veiligheidsregio, Bureau
Bibob, Gedeputeerde
Staten, Omgevingsdienst,
Rijksoverheid,
Waterschap,
Adviesorganen

Wet algemene bepalingen Bewaren
omgevingsrecht, Besluit
Bij weigering 5 jaar
omgevingsrecht, Regeling
omgevingsrecht

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Omgevingsvergunning
vooroverleg

College van B&W

Publiekszaken

Onafhankelijke
commissie benoeming
Onafhankelijke
commissie ontslag

Het behandelen van een
conceptaanvraag voor een
omgevingsvergunning

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Het behandelen van de
benoeming van een lid
van een onafhankelijke
commissie
Het behandelen van het
ontslag van een lid van
een onafhankelijke
commissie
Het behandelen van een
aanvraag voor een
afvalpas voor een
ondergrondse container

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Het behandelen van een
actie van het
ondersteuningsplan
binnen het sociaal domein

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid

Wettelijke verplichting

Ondergrondse container College van B&W
afvalpas

Omgevingsbeheer

Ondersteuningsplan actie College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Omgevingsbeheer
Het uitvoeren van
ongediertebestrijding
Ruimtelijke ontwikkeling Het behandelen van een
melding van de verkoop
van onroerend goed met
voorkeursrecht

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Ruimtelijke ontwikkeling Het uitvoeren van een
onteigeningsprocedure
Publiekszaken
Verlenen ontheffing om in Aanvragers/houders
de blauwe zone te mogen
parkeren langer dan de
termijn waarop
geparkeerd mag worden
volgens de bebording

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
NAW, geslacht,
telefoonnr, emailadres,
kenteken, bewijs van
bewoning, adres, periode
van ontheffing

Wettelijke verplichting

Openbare ruimte melding College van B&W

Omgevingsbeheer

Het behandelen van een
openbare ruimte melding

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Opgraven, herbegraven
en graf ruimen
vergunning

College van B&W

Omgevingsbeheer

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Opkoper melding

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor op- en
herbegraving van een
stoffelijk overschot
Het verwerken van de
melding van een opkoper

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Opkopersregister
beoordeling
Opkopersregister
vrijstelling

College van B&W

Publiekszaken

Wettelijke verplichting

College van B&W

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Opname vergadering

Raad

Gemeenteraad

Openbare verslaglegging
van openbare
bijeenkomsten van de
gemeenteraad.

Overlast melding

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
melding van overlast
veroorzaakt door een
persoon

Ongediertebestrijding

College van B&W

Onroerend goed met
voorkeursrecht verkoop
melding

College van B&W

Onteigeningsprocedure

College van B&W

Ontheffing blauwe zone

College van B&W

Het beoordelen van een
opkopersregister
Het beoordelen van een
aanvraag voor vrijstelling
van de verplichting om
een opkopersregister bij
te houden

Iedereen die bij de
Naam, partij
vergadering aanwezig is

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Politie,
parkeercontroleurs,
Financiën

Wet veiligheidsregio's
(WVR),
Wegenverkeerswet
(WVW)

Wettelijke verplichting

Iedereen die kennis neemt WOB
van het materiaal

Overzicht
contactgegevens
raadsleden
Overzicht nevenfuncties
raadsleden

Raad

Gemeenteraad

Bedrijfsvoering griffie

Raadsleden, burgerleden NAW, telefoonnr, email

Eventueel raadsleden

AVG, WOB

Raad

Gemeenteraad

Openbaar maken
nevenfuncties en
informatie over leden

Raadsleden, burgerleden, NAW, telefoonnr, email,
commissieleden
geboortedatum, politieke
kleur, nevenfunctie,
bezoldering/onbezoldigd,
fractievoorzitter ja/nee,
foto

Iedereen die de website
raadpleegt.

Gemeentewet, WOB

Overzicht panden

College van B&W

Omgevingsbeheer

Pand aankoop

College van B&W

Pand huur

College van B&W

Parkeerbelastingen

College van B&W

Parkeerontheffing
caravan

College van B&W

Parkeerontheffing groot
voertuig

Inzich houden in welke
Leveranciers
leverancier gewerkt heeft
aan een pand.
Ruimtelijke ontwikkeling Het uitvoeren van de
aankoop van een pand
door de gemeente
Omgevingsbeheer
Het uitvoeren van het
huren van een pand door
de gemeente
Financiën, Facilitaire & Het uitvoeren van de
Juridische zaken
heffing van
parkeerbelasting
Publiekszaken
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing van het verbod
een caravan te parkeren
op de openbare weg

Naam

College van B&W

Publiekszaken

Parkeerontheffing
particulieren

College van B&W

Publiekszaken

Parkeervergunning

College van B&W

Publiekszaken

Parkeervergunning
tijdelijk

College van B&W

Publiekszaken

participatiebijeenkomste College van B&W
n

Omgevingsbeheer

Paspoort
vervallenverklaring

Publiekszaken

College van B&W

Medewerkers vastgoed,
met toegang hiertoe

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing van het verbod
om een groot voertuig op
of aan de weg te parkeren

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing van het
parkeerverbod voor
particulieren
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
parkeervergunning
Het beoordelen van de
aanvraag voor een
tijdelijke
parkeervergunning
Op de hoogte houden
Burgers
omtrent de ontwikkelingen
van de Paauw

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Het beoordelen van de
vervallenverklaring van
een paspoort

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Naam, adres, E-mailadres,
en telefoonnummer

10 jaar na beëindiging
dienstverband in
registratie Personeel

Medewerkers

1 jaar

Wettelijke verplichting

Persoonsgegevens
beperking verwerking
verzoek

College van B&W

Algemeen Bestuur

Het behandelen van een
verzoek voor het beperken
van de verwerking van
persoonsgegevens

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Ras of
etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap
van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Sek
suele identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Wettelijke verplichting

Persoonsgegevens
correctieverzoek

College van B&W

Algemeen Bestuur

Het behandelen van een
verzoek voor het
corrigeren van
persoonsgegevens

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Ras of
etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap
van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Sek
suele identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Wettelijke verplichting

Persoonsgegevens
dataportabliteit verzoek

College van B&W

Algemeen Bestuur

Het behandelen van een
verzoek op basis van het
recht op dataportabiliteit
van persoonsgegevens.

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Ras of
etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap
van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Sek
suele identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Wettelijke verplichting

Persoonsgegevens
inzageverzoek

College van B&W

Algemeen Bestuur

Het behandelen van een
verzoek voor inzage van
persoonsgegevens

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Ras of
etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap
van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Sek
suele identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Wettelijke verplichting

Persoonsgegevens
verwerking bezwaar

College van B&W

Algemeen Bestuur

Het behandelen van een
bezwaar tegen de
verwerking van
persoonsgegevens

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Ras of
etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap
van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Sek
suele identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Wettelijke verplichting

Persoonsgegevens
College van B&W
verwerking toestemming
betrokkene

Algemeen Bestuur

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Persoonsgegevens
verwijderingsverzoek

College van B&W

Algemeen Bestuur

Het vragen van
toestemming voor het
verwerken van
persoonsgegevens aan de
betrokkene
Het behandelen van een
verzoek voor het
verwijderen van
persoonsgegevens

PGB eindafrekening

College van B&W

Sociale voorzieningen en Het behandelen van de
maatschappelijke
eindafrekening van het
dienstverlening
persoonsgebonden budget
(PGB)

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Ras of
etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap
van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Sek
suele identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens
m.b.t. kind(eren)
Wettelijke verplichting

Planschadevergoeding

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Beoordelen van een
aanvraag voor een
planschadevergoeding

Planschadevergoeding

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
aanvraag voor een
planschadevergoeding
Ruimtelijke ordening en Het uitvoeren van de
volkshuisvesting
opstelling van een
posterieure
grondexploitatieovereenko
mst in het kader van de
Wro
Financiën, Facilitaire & Het uitvoeren van de
Juridische zaken
heffing van
precariobelasting
Gemeenteraad
Aanwezigheid van leden
Raadsleden
controleren, i.v.m. openen
vergadering

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Naam, partij,
handtekening

Gemeentewet

Principeverzoek
College van B&W
bestemmingsplanwijzigin
g

Ruimtelijke ontwikkeling Het beoordelen van een
principeverzoek voor een
bestemmingsplanwijziging

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Protocollaire
basisadministratie

College van B&W

Publiekszaken

Raads(commissie)lid
benoeming

College van B&W

Publiekszaken

Raads(commissie)lid
ontslag

College van B&W

Publiekszaken

Raads(commissie)lid
tijdelijke vervanging

College van B&W

Publiekszaken

Raads(commissie)lid
vacature

Raad

Gemeenteraad

Radicalisering melding

Burgemeester

Posterieure
College van B&W
grondexploitatieovereenk
omst opstelling

Precariobelastingen

College van B&W

Presentielijst

Raad

Publiekszaken

Aanvragers planschade

Geprivilegieerden
Overzicht van
geprivilegieerden,
personen die op
Nederlands grondgebied
werkzaam zijn als
diplomatiek of consulair
ambtenaar of die in dienst
zijn bij een internationale
organisatie.
Het uitvoeren van de
benoeming van een
raads(commissie)lid
Het behandelen van het
ontslag van een
raads(commissie)lid
Het behandelen van een
aanvraag van een
raads(commissie)lid om
hem of haar tijdelijk te
vervangen wegens
zwangerschap en
bevalling
of ziekte
Het
behandelen
van een
vacature van een
raads(commissie)lid
Het behandelen van een
melding van radicalisering
van een inwoner.

NAW, telefoonnr, banknr
(indien een vergoeding
wordt toegekend)

NAW, BSN, tijd in
Nederland

Financiën, Behandelaar(s) Wet Ruimtelijke Ordening, 7 jaar, bij afwijzing 1 jaar
schade, Externe adviseur Besluit ruimtelijke
ordening

Archief

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Politi
eke opvattingen
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Politi
eke opvattingen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Politi
eke opvattingen
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Ras
of etnische
afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Strafrechtelijk
e veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Algemeen belang

Rampenbestrijding

Burgemeester

Publiekszaken

Het uitvoeren van de
bestrijding van een ramp

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Recht van opstal
vestiging

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Het behandelen van een
verzoek voor het vestigen
van een recht van opstal

Reclamebelastingen

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Het uitvoeren van de
heffing van
reclamebelasting
Het behandelen van een
aanvraag voor een
persoonsgebonden
gedoogbeschikking voor
het (tijdelijk) bewonen
van een recreatiewoning

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Het houden van een
referendum
Verzamelen van gegevens Aanstaande partners,
ivm ondertrouw en/of
getuigen
huwelijk (partnerschap)

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
NAW, geboortedatum en plaats, huwelijksgegevens,
oudergegevens,
getuigengegevens

Wettelijke verplichting

NAW, telefoonnr, email,
functie (lid of voorzitter),
historie, BSN,
bankrekeningnr,
telefoonnr
NAW, verblijfsvergunning,
gegevens uit paspoort,
geboorteakte,
inburgeringsdiploma,
eventueel een
huwelijksakte of akte van
geregistreerd
partnerschap en dan een
bewijs van samenwonen
voor 3 jaar of langer

Recreatiewoning tijdelijk College van B&W
bewonen
gedoogbeschikking

Publiekszaken

Referendum

College van B&W

Publiekszaken

Register
huwelijksdossiers

College van B&W

Publiekszaken

Register
Stembureauleden

College van B&W

Publiekszaken

Organiseren van
bemensing van de
stembureaus

Stembureauleden

Registratie
naturalisatieverzoeken

College van B&W

Publiekszaken

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

Aanvragers met
eventuele kinderen

Reisdocument

Burgemeester

Publiekszaken

Behandelen van een
aanvraag voor een
reisdocument

Aanvrager

Reisdocument

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
aanvraag voor een nieuw
reisdocument

Reisdocument fraude
melding

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
melding van mogelijke
fraude met een
reisdocument of rijbewijs

NAW, geboortedatum- en
plaats, BSN, vingerafdruk,
pasfoto, lengte,
handtekening, geslacht,
nationaliteit,
verblijfsstatus,
documentnr, autoriteit en
datum afgifte, inhouding,
vermissing
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Ras
of etnische
afkomst;Genetische of
biometrische gegevens
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Wettelijke verplichting

Buitengewoon ambtenaar Burgerlijk wetboek (BW), 1 jaar
van de burgerlijke stand Besluit burgerlijke stand
(BBS)
Stembureauleden,
Financiele administratie

Kieswet

FFJ, IND
Rijkswet op het
Voor opties: Korpschef en Nederlandschap
Justitiële documentatie
dienst

Politie (opsporing
strafbare feiten),
Rechtbank, OM, andere
gemeenten i.v.m.
vermissing, IND,
Ministerie van
Buitenlandse Zaken

Paspoortwet,
Wanneer document 5 jaar
Paspoortuitvoeringsregelin geldig is worden de
g Nederland 2001
gegevens 11 jaar
bewaard, anders 16 jaar

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Reisdocument nietingezetene

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
aanvraag voor een nieuw
reisdocument van een nietingezetene

Rijbewijs

Burgemeester

Publiekszaken

Behandelen van een
aanvraag voor een
rijbewijs

Rijbewijs

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van een
aanvraag voor een
rijbewijs

Rijbewijs
afstandsverklaring

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van
afstandsverklaring van
een of meer categorieën
van een rijbewijs

Rioolaansluitingsvergunni College van B&W
ng

Publiekszaken

Rioolaansluitingsverzoek College van B&W

Omgevingsbeheer

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
rioolaansluitingsvergunnin
g
Het behandelen van een
verzoek om aansluiting op
het gemeenteriool

Roerende
ruimtebelasting

Heffingsambtenaar

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Roerende
ruimtebelastingen

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Samenscholingsverbod
instelling

Burgemeester

Publiekszaken

Samenscholingsverbod
ontheffing

Burgemeester

Schadeclaim CARverzekering

Aanvrager

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Ras
of etnische
afkomst;Genetische of
biometrische gegevens
NAW, geboortedatum en plaats, BSN, pasfoto,
eventueel rijontzegging,
medische beperkingen,
verklaring van vermissing,
telefoonnr

Wettelijke verplichting

CBR, RDW

Wegenverkeerswet 1994

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Ras
of etnische
afkomst;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

NAW, BSN, waarde van
het roerende goed

Gemeentewet,
Invorderingswet 1990

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Het uitvoeren van de
instelling van een
samenscholingsverbod.

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Wettelijke verplichting

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor ontheffing
van een
samenscholingsverbod.

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Wettelijke verplichting

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Schenking

Bestuur WODV

Staf, Strategie en
Control

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Schoolgebouw
medegebruik

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Het behandelen van een
schadeclaim onder CARverzekering
Het beoordelen van een
schenking aan de
organisatie
Het beoordelen van een
aanvraag tot medegebruik
van een schoolgebouw

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Sloopmelding

College van B&W

Publiekszaken

Beoordelen van een
sloopmelding

Sloopmelding

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
sloopmelding

Registratie voor
aanslagoplegging
roerende woon- en
bedrijfsruimten
Het uitvoeren van de
heffing van de Roerende
Ruimte Belasting (RRB)

Eigenaren van de
roerende zaken

Melder

NAW, locatie van het te
slopen object en
omschrijving
werkzaamheden
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

11 jaar (1 jaar na verloop
rijbewijs)

Wettelijke verplichting

Omgevingsloket,
beoordelaar

Bouwbesluit 2012

Wettelijke verplichting

7 jaar

Bewaren

n.v.t.

Snuffelmarktvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
vergunning tot het houden
van een snuffelmarkt

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Spandoekvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
spandoekvergunning

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Politi
eke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging

Algemeen belang

Speelautomaten
College van B&W
aanwezigheidsvergunnin
g

Publiekszaken

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Speelautomaten
aanwezigheidsvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
vergunning voor de
aanwezigheid van
speelautomaten
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
vergunning voor de
aanwezigheid van
speelautomaten

Speelgelegenheid
exploitatievergunning

College van B&W

Publiekszaken

Sportaccommodatie
College van B&W
verhuur ingebruikgeving

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Standplaats weekmarkt
vergunning

Publiekszaken

College van B&W

Standplaats woonwagen College van B&W
toekenning

College van B&W

Standplaatsvergunning

College van B&W

Publiekszaken

Starterslening

College van B&W

Publiekszaken

Statushouder huisvesting College van B&W

Stembureauleden
benoeming
Stemmen per brief

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
vergunning voor de
exploitatie van een
speelhal of
speelgelegenheid
Het uitvoeren van de
verhuur of ingebruikgeving
van gemeentelijke
sportaccommodaties

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
vergunning voor een
standplaats op de
weekmarkt
Ruimtelijke ontwikkeling Het behandelen van een
aanvraag voor het
toekennen van een
standplaats voor een
woonwagen
Publiekszaken
Behandelen aanvragen
voor een
standplaatsvergunning

Standplaatsvergunning

Maatschappelijke
Ontwikkeling

College van B&W

Publiekszaken

College van B&W

Publiekszaken

Aanvrager

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
standplaatsvergunning
Het behandelen van een
aanvraag voor een
starterslening
Het behandelen van een
aanvraag voor de
huisvesting van een
statushouder
Het benoemen van
stembureauleden
Het behandelen van een
verzoek om per brief te
stemmen

Aanvrager standplaats

NAW, geboortedatum en plaats, telefoonnr,
gegevens houder
exploitatievergunning

Behandelaar, politie,
eventueel bureau BIBOB

Wet op de kansspelen

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

NAW, telefoonnr, email,
branche, KvK-gegevens,
verzekeringsgegevens WA,
locatie

Financiën, Beheer
openbare ruimte,

Algemene plaatselijke
verordening

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Tot 1 jaar na beëindiging
toestemming in registratie
'Vergunningen/ontheffing
en'. 5 jaar bij weigering.

Tot 1 jaar na beëindiging
toestemming in registratie
'Vergunningen/ontheffing
en'

Stookontheffing

College van B&W

Publiekszaken

Behandelen aanvragen
ontheffing om te stoken

Stookontheffing

College van B&W

Publiekszaken

Straatartiest ontheffing

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
stookontheffing
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing van het verbod
op het verrichten van
activiteiten als
straatartiest

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Strandpaviljoen
exploitatievergunning

College van B&W

Algemeen belang

Structuurvisie opstelling

College van B&W

Subsidie

College van B&W

Subsidie gecertificeerde
instelling jeugdzorg

College van B&W

Subsidie herziening

College van B&W

Subsidie vaststelling

College van B&W

Basispersoonsgegevens;B
Het beoordelen van een
urgerservicenummer
aanvraag voor een
vergunning voor de
exploitatie van een
strandpaviljoen
Ruimtelijke ontwikkeling Het uitvoeren van de
Basispersoonsgegevens;B
opstelling van een
urgerservicenummer
structuurvisie
Meerdere taakvelden
Het beoordelen van een
Basispersoonsgegevens;B
aanvraag voor een
urgerservicenummer;Inko
subsidie
mensgegevens
Sociale voorzieningen en Het behandelen van een
Basispersoonsgegevens
maatschappelijke
aanvraag voor een
dienstverlening
gecertificeerde instelling
jeugdzorg
Meerdere taakvelden
Het uitvoeren van de
Basispersoonsgegevens;B
herziening van een
urgerservicenummer;Inko
toegekende subsidie
mensgegevens
Maatschappelijke
Behandelen van verzoeken Aanvragers van subsidie NAW rechtspersoon,
ontwikkeling
om subsidie op gebied van namens de
banknr
sport, cultuur en
rechtspersoon
Contactpersoon: NAW,
zorg/welzijn
telefoonnr, email, functie,
aard subsidie

Subsidie vaststelling

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Tank
verwijdering/sanering
melding

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Het verwerken van de
melding van de
verwijdering of de
(her)sanering van een
ondergrondse of
bovengrondse tank
Publiekszaken
Het uitvoeren van een
terugmelding in het kader
van een basisregistratie
bij een derde

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Publiekszaken

NAW, geboortedatum en plaats, zaakinhoudelijke
gegevens, strafrechtelijke
gegevens, gegevens over
onrechtmatig of hindelijk
gedrag

Terugmelding
College van B&W
basisregistratie bij derde

Tijdelijk huisverbod

Burgemeester

Aanvragers

NAW, telefoonnr, locatie
waar ontheffing voor
geldt, soort vuur waarvoor
ontheffing wordt
afgegeven, datum van
plaatsvinden
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Veiligheidsregio,
handhaving, politie

De pleger van huiselijk
Pleger van huiselijk
geweld, achterblijvenden
geweld tijdelijk uit huis
plaatsen om escalatie van
geweld te voorkomen

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens

tot 1 jaar na vervaldatum
besluit en 5 jaar bij
weigering

Algemeen belang

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag tot vaststelling
van een subsidie.

Wet Milieubeheer

Wettelijke verplichting

Algemeen belang

Algemeen belang

Algemeen belang

Een ieder die kennisneemt
van de
subsidiebeschikking,
Financiën, Regionaal
informatie en
expertisecentrum

tot 7 jaar na beëindiging
voorziening in registratie
'Subsidies'

Algemeen belang

Officier van Justitie, politie Wet tijdelijk huisverbod

5 jaar na afhandeling

Tijdelijk huisverbod
oplegging

Burgemeester

Publiekszaken

Het beoordelen van het
opleggen van een tijdelijk
huisverbod

Tijdelijke
gebruiksvergunning
brandveiligheid

College van B&W

Publiekszaken

Tijdelijke
verkeersmaatregel

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
tijdelijke
gebruiksvergunning in het
kader van de
brandveiligheid
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
tijdelijke
verkeersmaatregel
Het behandelen van een
melding van toegang van
een externe

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Gezo
ndheid;Strafrechtelijke
veroordelingen en
strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens

Wettelijke verplichting

Toegang externe melding Bestuur WODV

Algemeen Bestuur

Toegangsontzegging
Burgemeester
gemeentelijke gebouwen

Publiekszaken

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

Toegangsverbod
gemeentelijk pand
oplegging

College van B&W

Publiekszaken

Het uitvoeren van het
opleggen van een
toegangsverbod tot een
gemeentelijk pand.

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Straf
rechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten

Gerechtvaardigd belang

Toezicht

College van B&W

Publiekszaken

Het uitvoeren van het
toezicht op de naleving
van wet- en regelgeving

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Toezicht op
aanwezigheid honden
ivm hondenbelasting
Uitkeringsgerechtigde
doelgroepverklaring

College van B&W

Publiekszaken

College van B&W

Sociale voorzieningen en Het behandelen van een
maatschappelijke
aanvraag voor een
dienstverlening
doelgroepverklaring van
een uitkeringsgerechtigde

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Uitweg aanleggen of
wijzigen melding

College van B&W

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Urgentieverklaring
woning

College van B&W

College van B&W

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Gezondhei
d
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Urgentieverklaring
woning intrekking
Ventvergunning

College van B&W

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Algemeen belang

Vergaderapp

Bestuur WODV

Ruimtelijke ordening en Het behandelen van een
volkshuisvesting
melding om een uitweg
aan te leggen of te
wijzigen
Publiekszaken
Het beoordelen van een
aanvraag van een
urgentieverklaring voor
een woning
Ruimtelijke ordening en Het uitvoeren van de
volkshuisvesting
intrekking van een
urgentieverklaring voor
een woning
Publiekszaken
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing van het verbod
om te venten
Strategie Control &
Ondersteunen van het
Personen wiens
Organisatie
advies- en
gegevens in de stukken
besluitvormingsproces van zijn vermeld
commissies en raad

Degene die de toegang
is ontzegd

NAW, eventueel foto

Persoonsgegvens die zijn
opgenomen in de stukken

Medewerkers in dienst van Arbeidsomstandighedenw 5 jaar na vervaldatum
de gemeenten en WODV, et, Wetboek van
besluit
externen die door de
strafrecht
organisatie zijn ingehuurd
en die er functioneel bij
betrokken zijn, Politie

Wettelijke verplichting

Directie, raadsleden,
AVG
collegeleden, anderen die
kennisnemen van de
stukken

Vergunning aanvraag

College van B&W

Publiekszaken

Verlenen van
Aanvrager
vergunningen die nog niet
zijn genoemd

Vergunning/ontheffing
intrekking

College van B&W

Publiekszaken

Het uitvoeren van de
intrekking van een
vergunning of ontheffing

Vergunning/ontheffing
wijziging

College van B&W

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor het
wijzigen van een
vergunning of ontheffing

Verhuur leegstaande
woning vergunning

College van B&W

Publiekszaken

Verjaring grond
beoordeling

College van B&W

Verkeersbesluit
ontheffing

College van B&W

Verkiezing

College van B&W

Verkiezing
kandidaatstelling

College van B&W

Verklaring van geen
bezwaar

College van B&W

Verkoop grond
(snippergroen) en
panden

College van B&W

Verloren en gevonden
voorwerpen

College van B&W

NAW, BSN,
geboortedatum,
geboorteplaats,
telefoonnr, email
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Politi
eke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Strafrechtelijk
e veroordelingen en
strafbare feiten

Beoordelaar

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Politi
eke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Strafrechtelijk
e veroordelingen en
strafbare feiten

Algemeen belang

Het behandelen van een
aanvraag voor een
vergunning voor de
verhuur van een
leegstaande woning of
gebouw
Ruimtelijke ordening en Het beoordeling van een
volkshuisvesting
melding van verjaring van
gemeentegrond

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing van een
verkeersbesluit
Publiekszaken
Het organiseren van een
verkiezing volgens de
Kieswet
Publiekszaken
Het behandelen van de
kandidaatstelling bij een
verkiezing
Publiekszaken
Het behandelen van een
aanvraag voor een
verklaring van geen
bezwaar
Ruimtelijke ontwikkeling Beoordelen van aanvragen Kopers van grond
voor de verkoop van
gemeentelijke grond

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Politi
eke opvattingen
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

NAW, geslacht,
telefoonnr, email,
burgerlijke staat,
geboortedatum en -plaats
Partnergegevens: NAW,
geslacht, geboortedatum
en -plaats

Notaris, Financiën

Burgerlijk Wetboek,
bijzondere
overeenkomsten

Publiekszaken

NAW, telefoonnr, email,
datum, plaats en adres,
categorie en waarde
gevonden voorwerp, wie
bewaart het voorwerp,
wel/niet verstrekken
gegevens vinder,
gegevens bewaarder

Politie, rechtmatige
eigenaar

Burgerlijk Wetboek Boek 5 5 jaar wanneer zaak is
afgehandeld

Behandelen van
Aanmelders
meldingen over gevonden verloren/gevonden
en verloren voorwerpen
voorwerp

Wettelijke verplichting

Bewaren

Verloren voorwerp
melding

College van B&W

Publiekszaken

Vertegenwoordiging
machtiging opstelling

College van B&W

Vervangende stempas

College van B&W

Publiekszaken

Verzekeringen

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Verzendlijst
persberichten

College van B&W

Personeel, Organisatie & Verzenden van
Informatie
persberichten

Verzendlijsten wijk- en
buurtvereniging VVE's

College van B&W

Ruimtelijke ontwikkeling Op de hoogte houden
omtrent ontwikkelingen

Voertuig verwijdering

College van B&W

Publiekszaken

Volmachtbewijs stemmen College van B&W

Publiekszaken

Vondst explosief melding Burgemeester

Publiekszaken

Voor kennisgeving
aannemen
Voorkeursrecht
gemeente vestiging

College van B&W

Voorlopige voorziening

College van B&W

Voortgangsregistratie
bezwaar en
Bezwarenregistratie
belastingen

College van B&W

Het behandelen van een
melding van een verloren
voorwerp
Het uitvoeren van de
opstelling van de
machtiging voor
vertegenwoordiging van
de organisatie
Het behandelen van een
aanvraag voor een
vervangende stempas
Beheren van de
Aangevers van
verzekeringen en
schade/aanrichter van
afhandelen van claims
schade

Het uitvoeren van het
verwijderen van een
voertuig
Het behandelen van een
aanvraag voor afgifte of
omzetten van een
oproepingskaart in een
volmachtbewijs
Het behandelen van de
melding van de vondst
van een explosief
Het voor kennisgeving
aannemen van bescheiden

Ruimtelijke ontwikkeling Het behandelen van de
vestiging van een
gemeentelijk voorkeursrec
ht op percelen
Financiën, Facilitaire & Het behandelen van een
Juridische zaken
voorlopige voorziening
Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Voortgangsmonitoring
bezwaarprocedures

Voortijdig schoolverlater College van B&W
18+ melding

Onderwijs

Het beoordelen van de
melding van een voortijdig
schoolverlater 18+

Voorwerp op of aan de
College van B&W
weg plaatsen ontheffing

Publiekszaken

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
ontheffing van het verbod
een voorwerp op of aan
de weg te plaatsen

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

NAW, telefoonnr,
bankrekeningnr, soms
proces verbaal gegevens,
medische gegevens of
financiele gegevens

Burgerlijk Wetboek Boek 6 Tot 5 jaar na beëindiging Verzekeringsmaatschapp
overeenkomst in de
ij
registratie 'Verzekeringen'

Journalisten van de
media

Naam, email, telefoonnr

WOB

Burgers, leden VVE

Naam, adres, E-mailadres,
en telefoonnummer

Medwerkers

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Indiener bezwaarschrift, NAW, Namen derde
Derde belanghebbenden, belanghebbenden, Naam
Bezwaarden
behandelaar, email,
telefoonnr

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Relig
ieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Afdeling op wiens
werkzaamheden het
bezwaar betrekking heeft,
Commissie voor bezwaar,
Bodes (voor kopiën),
iedereen die toegang
heeft tot het archief

Algemene Wet
Bestuursrecht,
Invorderingswet 1990,
Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990

Wettelijke verplichting

Algemeen belang

Vraag Reglement van
Orde

Het behandelen van een
vraag die op basis van het
Reglement van Orde is
gesteld
Het behandelen van een
vraag van een raadslid

Vraag van raadslid

College van B&W

Vrijdagszending

Raad

Gemeenteraad

Vrijwilliger van het jaar

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Vuil ophalen

College van B&W

Omgevingsbeheer

Waarderingssubsidie

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Watertoeristenbelastinge College van B&W
n

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Website gemeente
Dienstverleningskanaal

College van B&W

Publiekszaken

Website Wassenaar

College van B&W

Weekmarkt

Brieven burgers en
Briefschrijvers
instellingen naar de raad
sturen
Het benoemen en
huldigen van een
vrijwilliger van het jaar
Inzamelen afvoeren van
Bewoners
huishoudelijk afval.
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
waarderingssubsidie
Het uitvoeren van de
heffing van de
watertoeristenbelasting
Het verlenen van diensten Aanvrager met Digid
via de gemeentelijke
website

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;P
olitieke opvattingen

Wettelijke verplichting

NAW

Raad, geanonimiseerde
versie op website

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer
Adres

Algemeen belang

Avalex

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wet milieubeheer
Algemeen belang

Algemeen belang

NAW, BSN,
geboortedatum,
telefoonnr, email,
eventueel aanvullende
gegevens m.b.t. product.

Behandelend
medewerker/team

Uitvoering
publiekrechtelijke taken

Personeel, Organisatie & Publiceren van informatie Bestuur
Informatie

Naam, portefeuille,
functie, nevenactiviteiten,
geboortedatum, email,
telefoonnr, twitteraccount,
foto

Iedereen die de website
van de gemeente
Wassenaar raadpleegt

Wet openbaarheid van
bestuur (WOB)

College van B&W

Publiekszaken

Behandelen aanvragen
Marktondernemers
voor vergunningenn in het
kader van de uitvoering
marktverordening

NAW, telefoonnr, email,
branche, KvK-gegevens,
verzekeringsgegevens WA

Financiële administratie,
Marktadviescommissie

Marktverordening

Weg aan openbaarheid
onttrekking

College van B&W

Verkeer, vervoer en
waterstaat

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Werk en Inkomen

College van B&W

Maatschappelijke
ontwikkeling

Het uitvoeren van het
opstellen van een besluit
om een weg aan de
openbaarheid te
onttrekken
Het bepalen en zonodig
verstrekken van sociale
diensten op het gebied
van werk en inkomen

Wet dwangsom
ingebrekestelling

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Wethouder benoeming

Raad

Gemeenteraad

Het behandelen van een
ingebrekestelling in het
kader van de Wet
dwangsom en beroep bij
niet tijdig beslissen
Het uitvoeren van de
benoeming van een
wethouder

Aanvragers

NAW, BSN, geslacht,
nationaliteit, burgerlijke
staat, toeslagen,
gegevens m.b.t.
bijzondere bijstand,
bankrekeningnr, gegevens
m.b.t. eventuele fraude
(loonbelasting, merk
voertuig etc)
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Politieke
opvattingen

Wettelijke verplichting

Leischendam-Voorburg is
de verwerker van deze
gegevens

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Tot 1 jaar na beëindiging
toestemming in registratie
'Vergunningen/ontheffing
en'. 5 jaar bij weigering

Wethouder ontslag

Raad

Gemeenteraad

Het uitvoeren van het
ontslag van een
wethouder

Wijkbudget

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Wmo algemene
voorziening

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Wmo
maatwerkvoorziening

College van B&W

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
wijkbudget
Het behandelen van een
aanvraag voor een
algemene Wmo
voorziening
Het beoordelen van een
aanvraag voor een Wmo
maatwerkvoorziening

Wmo
College van B&W
terugvorderingsonderzoe
k

Sociale voorzieningen en Het uitvoeren van een
maatschappelijke
terugvorderingsonderzoek
dienstverlening
in het kader van een Wmo
voorziening.
Maatschappelijke
Het uitvoeren van een
Ontwikkeling
beëindiging van een Wmo
voorziening

Wmo voorziening
beëindiging

College van B&W

WOB/WHO-verzoek

College van B&W

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Het beoordelen van een
verzoek om informatie op
basis van de Wob (Wet
openbaarheid van
bestuur)

WOB-verzoek

College van B&W,
Raad, Burgemeester

Financiën, Facilitaire &
Juridische zaken

Beoordelen en besluiten
over WOB-verzoeken

Woningenontruiming
(huur)schulden melding

College van B&W

Publiekszaken

Het behandelen van de
melding van een
ontruiming van een
woning bij (huur)schuld.

Woningsplitsingsvergunni College van B&W
ng

Publiekszaken

Woonruimteonttrekkings College van B&W
vergunning
Zakelijk recht vestiging

College van B&W

Het beoordelen van een
aanvraag voor een
woningsplitsingsvergunnin
g
Publiekszaken
Het beoordelen van een
aanvraag voor een
woonruimteonttrekkingsve
rgunning
Ruimtelijke ontwikkeling Het behandelen van een
verzoek voor het vestigen
van een zakelijk recht

Indiener

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Politieke
opvattingen
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Gezondhei
d
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Gezondhei
d
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens;Gezondhei
d
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

NAW, handtekening,
eventueel kopie ID
Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer;Inko
mensgegevens

Algemeen belang

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Interne betrokkenen
(externe ontvangen het
WOB-verzoek
geanonimiseerd)

WOB, AVG

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;B
urgerservicenummer

Wettelijke verplichting

1 jaar

