Register verwerkingsactiviteiten Sint Anthonis
Vastgesteld Burgemeester en wethouders 17-12-'19

FG: mevrouw E. Suy

Afdeling

Naam verwerking

Bedrijfsvoering

Veteranenlijst

Bedrijfsvoering

Jubileaoverzichten:
50, 60, 65 en jarige huwelijken
100, 100+ jarigen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Koninklijke Onderscheidingen

Lijst gedecoreerden

Doeleinde(n) verwerking
persoonsgegevens

Betrokkenen

Categoriën van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens

Herkomst gegevens

Grondslag artikel 6 Avg
A = Toestemming
B = Overeenkomst
C = Wettelijk verplichting
D = Vitaal belang
E = Overheidstaak
F = Gerechtvaardigd belang

Burgemeester

Uitnodigen voor veteranenactiviteit

Veteranen Sint Anthonis

NAW, email, telefoonnr.

N.v.t.

Veteraneninstituut Doorn
BRP

E

Lokale
publiekrechtelijke taak

Burgemeester

Felicitaties van burgemeester via brief
of persoonlijk bezoek of voor
uitnodiging voor bijeenkomst eind
november

Personen die aan jubilea
criteria voldoen

NAW, geboortedatum, burgerlijke staat,
huwelijk, bezoek gewenst

CdK
Koninklijk huis

BRP

E

Lokale
publiekrechtelijke taak

Decorandus

BSN, NAW, anr. Geboortedatum,
burgerlijke staat, beoordelingsgegevens
Justitiële gegevens ogv art 30, lid 1 d
Besluit Justitiële en Strafvorderlijke
gegevens
Politiegegevens ogv art. 4:3, lid i Besluit
Politiegegevens
Voortgangsmonitoring
Resultaat procedure

Verwerkings
verantwoordelijke

Verwerker

Antecedentenonderzoek ter
beoordeling van de mogelijkheid tot
verlenen van Koninklijke
Onderscheidingen
Antecedentenonderzoek ter
beoordeling van de mogelijkheid tot
verlenen van het Ereburgerschap van
Sint Anthonis

Burgemeester

Burgemeester

Uitnodiging voor Koningsdag

Voorsteller

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

Ondersteunende relaties
kandidaat

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

Gedecoreerden

NAW, soort decoratie

Bestuurders

Bedrijfsvoering

Website gemeente
Informatievoorziening

Publiceren van informatie over de
gemeente en faciliteren van
besluitvorming door college en raad

B&W

Raadsleden en
burgerraadsleden

Diverse medewerkers
gemeente Sint Anthonis

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Verzekeringskwesties/aansprakel
ijkheidsstelling

Basisregistratie Kadaster

DMS / Zaaksysteem

GISviewer

Naam, foto, nevenfuncties,
portefeuillegegevens
NAW, foto, telefoonnummer, emailadres,
raadsfunctie, politieke groepering,
nevenfuncties
Naam, functie, nevenfuncties, email,
zakelijk telefoonnummer

B&W

Aansprakelijkstelling v.v. en
afhandeling verzekering

Gedupeerden en
veroorzakers

NAW, telefoonnr., email, bsn,
bankrekening, aard schade, polisgegevens,
salarisgegevens medewerker, medische
gegevens (incl. attest specialist), procesverbaal met incidentgegevens

B&W

Achterhalen rechthebbenden en
oppervlakten percelen grond en
objecten
Achterhalen zakelijk gerechtigden
Verwerken van publiekrechtelijke
beperkingen

Zakelijk gerechtigden

NAW, soort zakelijk recht

Digitale registratie van de ontvangst,
behandeling en afdoening van
documenten

Afzenders en
geadresseerden
Betrokkenen

NAW, registratienummer, BSN
Onderwerp
Datum ontvangst en stand van zaken
behandeling
Persoonsgegevens in gescande document

Behandelaar

Naam behandelend medewerker
Autorisatie

Personen

NAW

B&W

Zaakbeheer

Bedrijfsvoering

Beveiliging conform baseline informatiebeveiliging overheid

B&W

GIS arts

Op geografische wijze ontsluiten van
informatie die nodig is voor de
uitvoering van de overheidstaken

1 van 10

Rechtmatige grondslag
nader geconcretiseerd

Capittel civiele orden
Commissaris der Koningin
Ministeries
Gemeenteraad
Burgemeester

Aanmelders
Onderzoeksbronnen

E

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

Intern beheer

BRP

E

Lokale
publiekrechtelijke taak

Een ieder die de website van de
gemeente raadpleegt voor de
openbare informatievoorziening
College van B&W voor
vergaderstukken van het college
Raad voor vergaderstukken voor de
raad

Informatie komt van bronhouders

E

Lokaal beleid

Betrokkenen

B

art 174, boek 3 BW

Iedereen binnen de organisatie via
GIS Arts

Kadaster

E

Kadasterwetgeving

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

Betrokkenen
Behandelaars

E

Archiefwet
Archiefbeheerverordeni
ng Sint Anthonis

Binnen elke afdeling raadpleegbaar,
maar niet specifiek bepaald op basis
van de functie

De door Gis ontsloten
bronbestanden

E

Diverse wetgeving
publiekrechtelijke taken

Politie
Rechtbank
Verzekeringsmaatschappij en
eventueel diens tussenpersoon
Advocaat
Vakafdeling
Aannemer
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Afdeling

Bedrijfsvoering

Naam verwerking

Cameratoezicht gemeentehuis

Verwerkings
verantwoordelijke

B&W

Verwerker

Beveiliging conform baseline informatiebeveiliging overheid

Doeleinde(n) verwerking
persoonsgegevens

Betrokkenen

Categoriën van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens

Herkomst gegevens

Grondslag artikel 6 Avg
A = Toestemming
B = Overeenkomst
C = Wettelijk verplichting
D = Vitaal belang
E = Overheidstaak
F = Gerechtvaardigd belang

Waarborgen veiligheid van de
medewerkers, toegangscontrole op
het gemeentehuis en bescherming
eigendommen

Personen in gebied
cameratoezicht aan voor en
achterzijde gemeentehuis

Beelden van medewerkers,bezoekers en
personen in gebied cameratoezicht

Politie

Camera

C

Agressieprotocol
Bedrijfsnoodplan

Medewerker die agressie
ondervindt

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

Leidinggevende
Afhandelaar
Politie
Verzekeraar
Arbeidsinspectie
P&O

Betrokkenen

C

Arbo-wetgeving

Registratie van agressie

Rechtmatige grondslag
nader geconcretiseerd

Bedrijfsvoering

Gemeentelijk
incidentenregistratie
(inclusief (bijna) ongevallen

B&W

Bedrijfsvoering

Toegangontzeggingen

B&W

Ontzeggen van toegang

Degene die de toegang is
ontzegd

Naam, adres, pasfoto

Receptie en loketmedewerkers

Betrokkenen

C

Agressieprotocol
Bedrijfsnoodplan

Griffie

Overzicht raadsleden en
burgerraadsleden en hun
nevenfuncties
griffier

Gemeenteraad

Registratie
Openbaar maken nevenfuncties

Raadsleden en
burgerraadsleden
Griffier

NAW, geboortedatum, tel.nr., email,
bankrekeningnr., politieke kleur,
nevenfunctie (losse documenten bij
verzamelen geloofsbrieven)

Binnen de organisatie aan P&O
(reguliere vergoedingen) financiële
administratie
en via internet openbaar bekend
Collega griffiers

Betrokkenen

E

Gemeentewet
Rechtspositievergoeding
enregeling

Griffie

Rekenkamercommissie Land van
Cuijk

Gemeenteraad

Communicatie met de commissieleden

Leden van de
rekenkamercommissie Land
van Cuijk

NAW, geboortedatum, foto, email,
telefoonnr., nevenfuncties

Binnen de organisatie
Griffiers andere deelnemende
gemeenten
Website deelnemende gemeenten

Betrokkenen

E

Gemeentewet
Verordening
Rekenkamercommissie
Land van Cuijk

Griffie

Ingekomen post van de Raad via
registratie in JOIN (zie JOIN)

Gemeenteraad

Betrokkenen
Behandelaars

E

Beleidsinzichten met betrekking tot
preventie

Ingeschrevenen BRP

Alle persoonsgegevens die zijn vermeld op
een persoonslijst BRP plus vrije
aantekeningen, gegevens met een
signaalfunctie, gegevens die noodzakelijk
zijn voor de bijhouding van de BRP

Intern gebruik Burgerzaken

Betrokkenen

E/F

Intern beheer

Inwoners & Omgeving

Aangehaakte gegevens BRP

B&W

Informatie leveren aan Burgerzaken
ten behoeve van een doelmatige
uitvoering van de taak

Inwoners & Omgeving

Buitengewone ambtenaren van
de burgerlijke stand

B&W

Registratie en voltrekking huwelijken

Buitengewone ambtenaren
van de burgerlijke stand

Naam, tel.nr., adres, mailadres

Salarisadministratie
A.s. huwelijks(partners)

Betrokkenen

E

BW

B&W

Index op registers van de burgerlijke
stand

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

Naam, aktenummer, rechtsfeit

--

In het proces dat wordt geindexeerd

E

BW

Aanstaande partners

NAW gegevens, geboorte, huwelijks,
oudergegevens, kindgegevens,
(ex)partners, namen getuigen,
trouwlocatie en tijd

Financiële administratie
Babs

Betrokkenen

E

BW
Besluit Burgerlijke Stand
(BBS)

Inwoners & Omgeving

Klappers burgerlijke stand
(via module BS)

Inwoners & Omgeving

Register huwelijksdossiers

B&W

Verzamelen van gegevens ivm
ondertrouw en/of huwelijk
(partnerschap)

Inwoners & Omgeving

Adresonderzoeken

B&W

Onderzoek verrichten naar
verblijfplaatsen in het kader van de
bijhouding van de BRP

In onderzoek gestelden

NAW, BSN, onderzoeksgegevens

Afnemers van BRP ontvangen de
mutaties

Terugmelders
Onderzoeksbronnen

E

Wet Brp

Inwoners & Omgeving

Register kandidaat
stembureauleden

B&W

Verzamelen van gegevens ivm
verkiezingen

Kandidaat Stembureauleden

NAW, tel.nr. (zakelijk & privé en mobiel),
mail, functie (lid of voorzitter), historie,
bankrekeningnr.

Financiële administratie
Rijksbelastingdienst
Stembureauleden per stemlokaal

Betrokkenen

E

Kieswet

Inwoners & Omgeving

Registratie
naturalisatieverzoeken en opties

B&W

Adviseren van Minister van Justitie
i.v.m. naturalisatie c.a. en het afleggen
van optieverklaringen

Aanvragers met eventuele
kinderen

NAW gegevens, verblijfsgegevens,
burgerlijke staat, geboortedatum,
nationaliteit, naturalisatiegegevens,
voortgang

Intern, IND, Korpschef (bij opties),
CJD

Betrokkenen

E

Wet op het
Nederlandschap
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Afdeling

Naam verwerking

Verwerkings
verantwoordelijke

Verwerker

Doeleinde(n) verwerking
persoonsgegevens

Beveiliging conform baseline informatiebeveiliging overheid

Betrokkenen

Categoriën van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens

Herkomst gegevens

Grondslag artikel 6 Avg
A = Toestemming
B = Overeenkomst
C = Wettelijk verplichting
D = Vitaal belang
E = Overheidstaak
F = Gerechtvaardigd belang

Voor personalisering naar MORPHO
Politie (opsporing strafbare feiten)
Rechtbank
OM
Andere gemeenten
Eigen gebruik door raadpleging
RAAS
RvIG

Betrokkenen

E

Paspoortwet

Rechtmatige grondslag
nader geconcretiseerd

Inwoners & Omgeving

Reisdocumenten

B&W

Afgifte reisdocumenten
(inclusief RAAS)

Aanvragers

NAW, geboortedatum en –plaats, Bsn
Biometrie: vingerafdruk
Pasfoto en lengte, handtekening
Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam
echtg.
Nationaliteit, verblijfsstatus,
Documentnummer
Autoriteit afgifte, inhouding, vermissing
Aanvraagnummer

Inwoners & Omgeving

Verwerking van
rijbewijsaanvragen

B&W

Verwerking van rijbewijsaanvragen en
herleiden aanvraagformulieren

Aanvrager

NAW, geboortedatum en -plaats, bsn,
aanvraagnr., rijbewijsgegevens,
rijontzegging, medische beperkingen

Justitie, CBR, Rdw, andere
gemeenten, Morpho
documentendistributie

Betrokkenen

E

Wegenverkeerswet
1994

Inwoners & Omgeving

Gevonden en verloren
voorwerpen

B&W

Afhandelen aangiften van gevonden
en verloren voorwerpen

Aanmelders verloren /
gevonden voorwerp

NAW-gegevens, telefoonnummer,
emailadres
Aard gevonden voorwerp

Politie
Kringloopwinkel

Betrokkenen

E

Publiekrechtelijke taak

Vaststellen van de identiteit door
middel van scan

Een ieder die aan het loket
verschijnt en een product
vraagt van de afdeling
Burgerzaken

Identificerende gegevens in het document

Fraudedesk Securitech

Betrokkenen

E

Publiekrechtelijke taak

Geboortedatum, Naam, voornaam,
zaakgegevens

Afhandelende afdelingen

Betrokkenen

F

Intern beheer

BSN, NAW, zaakgegevens

Behandelend medewerkers

Betrokkenen

E/F

Uitvoering
publiekrechtelijke taken

Eigenaren
Bewoners
Gebruikers

NAW, telefoonnummer, email, KvK-nr.,
Kadastrale informatie
Aard van het delict / illegale activiteit
Handelen in afwijking van de vergunning

Betrokkene
RO-overleg
ODBN
Bezwarencommissie
Politie; Justitie, Rechtbank
Verzoeker om handhaving
Provincie
Interne behandelaars
I&M-inspectie
RIEC
CJIB
Mooiland (Woningcorporatie)
Maatschappelijk werk

Betrokkenen
Handhavers
Tipgevers
Onderzoeksbronnen

E

Woningwet
WRO
Milieuwet
AWB
WABO

Eigenaren
Bewoners
Gebruikers

NAW, tel.efoonnummer, email
Aard van de overtreding, proces verbaal,
verslag verhoor, strafrechtelijke
afhandeling.

BOA's
politie
justitie
rechtbank
RIEC
CJIB

BOA's

E

Woningwet
WRO
Milieuwet
APV
Flora en fauna
wetgeving

Melders van klachten

NAW, telefoonnr., email, aard van de
klacht, voortgangsdata

Degene waarover wordt geklaagd
Buurtbemiddeling (beiden met
toestemming betrokkene)

Betrokkenen

E

Milieuwetgeving
APV

Inwoners & Omgeving

Document scanner

B&W

Securitech is
bewerker van
persoonsgegevens

Inwoners & Omgeving

Werken op afspraak

B&W

Service en Bedrijfsvoering

Klanten die zich via website,
receptie of telefonisch
hebben aangemeld voor een
afspraak

Bedrijfsvoering

Website gemeente
Dienstverleningskanaal

B&W

Het verlenen van diensten via de
gemeentelijke website

Personen die via
www.sintantonis.nl een
product of dienst aanvragen

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Handhaving illegale activiteiten

B&W

Diverse bedrijven

Opsporen en handhaven en zo
mogelijk legaliseren handelen in strijd
met o.a. WABO, Woningwet, WRO,
Milieu, DHW, Brandveiligheid, APV
Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad,
ondermijning

Opsporen en handhaving met
gebruikmaking van het Strafrecht als
handhavingsinstrument

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Strafrechtelijke handhaving

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Meldingen van klachten in de
omgeving

B&W
Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad
ondermijning

B&W

Registreren en controleren
afhandeling klachten in de omgeving
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Afdeling

Inwoners & Omgeving

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Inwoners & Omgeving
O-BOC

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Naam verwerking

Klachtenregeling

Permanente bewoning in een
recreatiewoning / zomerhuis

Voortgangsregistratie bezwaar
en beroep

Drank en horecavergunningen
en -ontheffingen

BIBOB

Verwerkings
verantwoordelijke

B&W

B&W

B&W

Verwerker

Doeleinde(n) verwerking
persoonsgegevens

Registreren en controleren
afhandeling klachten

Uitvoering drank en horecawet,
aanvraagbehandeling
B&W
Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad

B&W

Beoordelen integriteit van:
- verzoekers om subsidie of
vergunningen op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening
betreffende inrichting of bedrijf, de
Drank- en horecawet of de Wet
Algemene bepalingen omgevingsrecht
- personen met verzoeken waarin de
wet BIBOB niet voorziet in een
integriteitsonderzoek, maar waarbij
dat wel gewenst is
Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Marktstandplaatsvergunningen

B&W

Uitvoering marktverordening

Behandelen aanvragen vergunn.
Kansspel en loterij

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Speelautomatenvergunningen
en loterijvergunningen

B&W

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Verkeersregelaars

B&W

Betrokkenen

Categoriën van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens

Klagers

Naam klager
Naam medewerker
Aard klacht
Data
Besluit: gegrond of ongegrond

Behandelaar en beklaagde(n)
Nationale ombudsman

Vermoedelijke bewoners

NAW BRP-gegevens, telefoonnummer(s),
Kentekenregistratie, eigendomgegevens.
Belastinggegevens. Registratie
aanwezigheid op recreatieterrein.
Gegevns als huisarts, school,
(sport)vereninging. Bezorging post.
Verbruiksgegevens gas, water, licht.
Overige ondersteunende bewijsmiddelen

Bestrijding oneigenlijk gebruik van
recreatieverblijven op
recreatieterreinen

Voortgangsmonitoring bezwaar en
beroepsprocedures

Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad

Inzetten verkeersregelaars

Beveiliging conform baseline informatiebeveiliging overheid

Grondslag artikel 6 Avg
A = Toestemming
B = Overeenkomst
C = Wettelijk verplichting
D = Vitaal belang
E = Overheidstaak
F = Gerechtvaardigd belang

Rechtmatige grondslag
nader geconcretiseerd

Betrokkenen

E

Algemene Wet
Bestuursrecht,
Nationale ombudsman
Interne klachtenregeling

Betrokkenen
Handhavers
Tipgevers
Onderzoeksbronnen

E

WRO
Bestemmingsplan

Herkomst gegevens

Medewerkers
- die controles uitvoeren
- juridische afwikkeling
Vertegenwoordiger van betrokkenen
GGD
GGZ
Maatschappelijk werk
Vijfhoeksoverleg /
Zorgmijdersoverleg
Mooiland
Opvanghuis

Eigenaar recreatieverblijf

NAW-gegevens
Eigendom-gegevens
Telefoon
Standplaatsnummer op recreatieterrein

Indiener bezwaar- en
beroepsschriften

NAW
Onderwerp
Voortgangsdata

Behandelend afdeling
Commissie bezwaar en beroep

Betrokkenen

E

Algemene Wet
Bestuursrecht,
Verordening commissie
bezwaar

Ondernemers, beheerders
en bedrijfsleiders van de
desbetreffende inrichtingen

NAW, geboortedatum, geboorteplaats,
telefoon, VOG (buiten de gemeente)
Oppervlakte en andere inhoudelijke
gegevens
Gegevens Kamer van Koophandel
Strafrechtelijke gegevens en uit
Politieregister
Verklaring sociale hygiene
Bibob-gegevens

Voedsel en Warenautoriteit
Politie
RIEC
Bibob
Financiële administratie

Betrokkenen
Onderzoeksbronnen

E

Publiekrechtelijke taak
Drank en Horecawet

Aanvragers van
vergunningen DHW,
Seksinrichtingen
Partijen die zaken willen
doen met de overheid
terzake van vastgoed en
grond
Personen met een verzoek
waarin geen
integriteitsonderzoek is
voorzien

NAW, tel.nr. Nr KvK, BSN, nr verklaring
van geen bezwaar, gegevens over
inkomens- en vermogen, curator,
opeisbare schulden, aanslag
omzetbelasting, financieringen, objecten,
verzekeringen, vergunninghistorie

Bureau BIBOB
RIEC
Financiële administratie

Betrokkenen
Onderzoeksbronnen

E

Wet Bibob

Marktondernemer /
vergunningaanvragers

NAW, BSN, tel.nr. branche, KvK-gegevens,
HBD-lidmaatschaps nummer, ID-gegevens

Financiële administratie

Betrokkenen

E

Marktverordening

Aanvrager (exploitanten
gelegenheid voor
speelautomaten);
Vereniging voor loterij

NAW, telef.nr., soort en aantal
speelautomaten

Financiële administratie
RIEC

Betrokkenen
Automatenverhuurders

E

Wet op de Kansspelen
APV

Aspirant verkeersregelaars

NAW, telefoonnr., kwalificaties, en
instructie via e-learning

Vereniging die mensen inzet
Politie

Betrokkenen

E

WVW, Regeling
verkeersregelaars
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Afdeling

Naam verwerking

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Olietanks

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Omgevingsvergunning,
meldingen omgevingsrecht

Doeleinde(n) verwerking
persoonsgegevens

Betrokkenen

Categoriën van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens

Herkomst gegevens

Grondslag artikel 6 Avg
A = Toestemming
B = Overeenkomst
C = Wettelijk verplichting
D = Vitaal belang
E = Overheidstaak
F = Gerechtvaardigd belang

B&W

Registratie van olietanks

Personen bij wie olietank in
de tuin ligt

NAW olietankhouder

N.v.t.

Eigenaren

E

Wet bodembescherming

B&W

Behandelen aanvragen, meldingen;
toezicht en handhaven verleende
vergunning en heffen leges;
behandeling geschillen

Betrokkenen

E

WABO en aanverwante
wetten

Verwerkings
verantwoordelijke

Verwerker

ODBN

Advies- en constructieburo's
Brandweer
Financiële administratie
NAW, tel.nr. bsn, e-mail,
activiteitgegevens, bouwsom, -kosten, KvK- Provincie/Waterschappen
nr plus naam contactpersoons met NAW
Bedrijven
gegevens en e-mail, eigendomsgegevens,
Publiek (bekendmaking)
RIEC
ODBN

Aanvragers / Melders /
Vergunninghouders /
Gemachtigden

Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad

NAW, BSN, geboortedatum, mailadres,
telefoonnr.
Uitkeringsgegevens
Overige uitkeringsgegevens
Relevante arbeidsmarktgegevens
Bijzondere bijstand
Inhoudingen voor derden
Feitelijke vergelijkingsresultaten
onderzoek
Medische, strafrecht en hinderlijk gedrag

Aanvrager, partner en
(meerderjarige) kinderen
aanvrager

Sociale Zaken Boxmeer

Fraudeonderzoek ingevolge
Sociale Zekerheidswetgeving

B&W

Vaststellen rechtmatigheid verstrekte /
te verstrekken uitkering en of
langdurigheidstoeslag en of bijzondere
bijstand d.m.v. vergelijking van door
de aanvrager opgegeven gegevens met
de feitelijke situatie (o.a. waarneming
ter plaatse)
Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad

Onderhoudsplichtigen van
de uitkeringsgerechtigden en
kinderen

NAW, BSN, geboortedatum, mailadres,
telefoonnr.
Onderhoudsgegevens
Feitelijke vergelijkingsresultaten
onderzoek

Overige inwonenden bij
uitkeringsgerechtigden

NAW, BSN, geboortedatum, mailadres,
telefoonnr.
Feitelijke vergelijkingsresultaten
onderzoek

Relaties

Sociale Zaken Boxmeer

Debiteuren WIZ

Inkomensvoorzieningen

B&W

B&W

Terugvordering en verhaal van
inkomensvoorzieningen

Voorzien in inkomen m.b.t.
Levensonderhoud op grond van
landelijke en lokale regelgeving,
bijzondere bijstand,
langdurigheidstoeslag en eventuele
minimavoorzieningen

Rechtmatige grondslag
nader geconcretiseerd

Corporaties
Inlichtingenbureau
Politie
RBD
Banken
Overigen in het belang v.h.
onderzoek
Openbaar Ministerie (aangifte van
fraude > 50.000 Euro)
Regionaal informatie- en
expertisecentrum

Betrokkenen
SUWI-net
Informatiebronnen

E

Participatiewet en
anders sociale
zekerheidswetten

Incassobureau
Deurwaarders
Bewindvoerders / Curatoren

Betrokkenen
Uit rechtmatigheidsonderzoeken

E

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

Vertegenw., soc.recherche, Deurw.,
Rechtb, Ministerie BZK,
Inst. gezondh.zorg, RDW,
Inlichtingenbur., IND, COA, UWV,
Politie,
LBIO (Landelijk bureau inning
onderhoudsbijdragen)
Gemeente Oss voor daklozen
Team Financiën
Welzijnsinstelling

Betrokkenen
SUWI-net
Informatiebronnen

E

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

NAW, BSN, geboortedatum, mailadres,
telefoonnr.
Feitelijke vergelijkingsresultaten
onderzoek
NAW, BSN, geboortedatum, mailadres,
telefoonnr.
Feitelijke vergelijkingsresultaten
onderzoek

Derden

Sociale Zaken Boxmeer

Beveiliging conform baseline informatiebeveiliging overheid

Debiteuren

NAW, BSN, Suwinet gegevensset, hoogte
vordering, betalingsregeling,
dwanginvordering of beslaglegging

Aanvrager, partner en
inwonende (meerderjarige)
kinderen aanvrager

BSN, NAW, geboortedatum, burgerlijke
staat, verblijfsstatus
Communicatiegegevens
Gegevens voor:
- vaststellen recht op bijstand
- berekenen hoogte uitkering
Verplichtingen aan derden
Gezondheid, strafrecht, hinderlijk gedrag
Samenloopsignalen Inlichtingenbureau
Vertrouwenssignalen

Onderhoudsplichtigen van
aanvrager/gerechtigde

BSN, NAW, geboortedatum en
onderhoudsgegevens

Overige inwonenden bij
aanvrager/gerechtigde

BSN, NAW, geboortedatum
Toeslaggegevens
Relatiegegevens ivm beoordelen
gezamelijke huishouding
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Afdeling

Sociale Zaken Boxmeer

Sociale Zaken Boxmeer

Naam verwerking

Kinderopvang

Ondersteuning bij
arbeidsinschakeling

Verwerkings
verantwoordelijke

B&W

Verwerker

Doeleinde(n) verwerking
persoonsgegevens

Behandelen van aanvragen voor
tegemoetkoming in de kosten van
kinderopvang

Betrokkenen

Categoriën van persoonsgegevens

Derden

BSN, NAW, geboortedatum en
communicatiegegevens

Ouder

NAW-gegevens, telefoonnummer,
geslachtsaanduiding, geboortedatum en
Bsn
Gezondheid
Doelgroepgegevens
Banknummer
Inkomensgegevens
Voortgangsgegevens inschakeling

Partner van ouder

NAW-gegevens, telefoonnummer,
geslachtsaanduiding, geboortedatum en
Bsn
Gezondheid
Inkomensgegevens
Voortgangsgegevens inschakeling

Kinderen

NAW-gegevens, geboortedatum en Bsn
Facultatief: sociaal-medische gegevens
Kinderopvang

Kinderopvangorganisaties

NAW, naam contactpersoon, bank/gironummer

Kinderopvangcentra
Rijksbelastingdienst

Herkomst gegevens

Betrokkenen
SUWI-net
Informatiebronnen

Rechtmatige grondslag
nader geconcretiseerd

E

Wet Kinderopvang

Stichting actief
Silution
Argonaut
Werkgevers
Regionaal maatschappelijk centrum
/ Bemoeizorg
Politie
UWV
Vijfhoeks overleg
Woningcorporaties Mooiland en
Vierlingsbeek

Betrokkenen

E

B&W

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

Uitkerings- en nietuitkeringsgerechtigde
aanvrager ondersteuning
arbeidsinschakeling

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

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

DUO
Andere gemeenten
IND
ROC de Leijgraaf
Keuringsarts

Betrokkenen
DUO

E

Wet Inburgering

Statushouders

NAW, geboortedatum, nationaliteit,
gezinssituatie, burgerlijke staat,
verblijfsstatus, woningaanbod,
vluchtelingnummer

COA
Asielcentra
Woningcorporaties Mooiland en
Vierlingsbeek

COA

E

Woningwet

BSN, NAW, geboortedatum + signaal
Financiele gegevens
Gegevens voor beoordeling
zelfredzaamheid
Werkgever gegevens
Gegevens schuldeisers
Bijzondere gegevens betreffende de
gezondheid

Bureau kredietregistratie
Deurwaarders
Incassobureau
Rechtbank en Raad voor de
Rechtsbijstand (WSNP)
Een ieder die inzage wil in de
verslaglegging aan de rechtbank met
betrekking tot de WSNP

E

Verordening
Kaderstelling
schuldhulpverlening
WSNP (Art. 285
Faillisementswet)
Wet Schuldhulp

Sociale Zaken Boxmeer

Registratie Wet Inburgering

B&W

Sociale Zaken Boxmeer

Huisvesting statushouders

B&W

Huisvesten van statushouders

Personen waarover een
signaal betalingsachterstand
binnenkomt
Schuldhulpverlening en
inkomensbeheer (en
beschermingsbewind)

Ontvangers van persoonsgegevens

Grondslag artikel 6 Avg
A = Toestemming
B = Overeenkomst
C = Wettelijk verplichting
D = Vitaal belang
E = Overheidstaak
F = Gerechtvaardigd belang

BSN, NAW, geboortedatum en
communicatiegegevens
Suwinetgegevens
(on)mogelijkheden en beperkingen
Loopbaanonderzoek
Activeringstraject
Medische gegevens
Arbeidsmarktgegevens

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

Sociale Zaken Boxmeer

Beveiliging conform baseline informatiebeveiliging overheid

1. Schuldhulpverlening, -preventie en
inkomensbeheer
B&W
2. Voeren van beschermingsbewind

Aanvragers die een beroep
doen op sociale
kredietverlening
Personen voor wie bij vonnis
van de rechter is bepaald dat
beschermingsbewind nodig is
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Participatiewet, IOAW,
IOAZ, Bbz, e.a. Sociale
zekerheidswetgeving

Register verwerkingsactiviteiten Sint Anthonis
Vastgesteld Burgemeester en wethouders 17-12-'19

FG: mevrouw E. Suy

Afdeling

Naam verwerking

Sociale Zaken Boxmeer

Gehandicaptenparkeerkaarten

Sociale Zaken Boxmeer

Welzijn en Leefbaarheid Boxmeer

Maatschappelijke ondersteuning

Leerplicht en voorkomen
voortijdig schoolverlaten

Verwerkings
verantwoordelijke

B&W

B&W

B&W

Verwerker

Beveiliging conform baseline informatiebeveiliging overheid

Doeleinde(n) verwerking
persoonsgegevens

Betrokkenen

Categoriën van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens

Herkomst gegevens

Grondslag artikel 6 Avg
A = Toestemming
B = Overeenkomst
C = Wettelijk verplichting
D = Vitaal belang
E = Overheidstaak
F = Gerechtvaardigd belang

Behandelen van aanvragen voor een
gehandicaptenparkeerkaart

Aanvragers

NAW, BSN, geboortedatum en –plaats,
tel.nr., indicatie globaal, advies van
medisch adviseur, grondslag verstrekking,
pasfoto’s

Keuringsarts
Argonaut, Trivium
Andere gemeenten

Betrokkenen

E

Regeling
gehandicaptenparkeerk
aart

Personen die zich melden
met een hulpvraag WMOloket

NAW-gegevens, postcode,
telefoonnummer,
banknummer, emailadres
BSN, Geslachtsaanduiding,
geboortedatum,
nationaliteit
Gezinssamenstelling, naam partner
Woonsituatie
Aard van de vraag
Aanleiding
Inkomen
Gegevens betreffende de gezondheid
Strafrechtelijke gegevens

Betrokkenen
Hulpverleners

E

WMO 2015

E

Leerplichtwet en RMCregeling

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

Uitvoering leerplichtwet en RMC-wet

Contactpersonen namens
persoon die zich heeft
gemeld voor hulp

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

Mantelzorgers en andere
personen in het sociale
netwerk van de melder

NAW, telefoonnr., email
Relatie tot de melder en diens bijdrage
aan de
zelfredzaamheid van de melder
Gegevens betreffende de gezondheid

Zorgaanbieders en
leveranciers

NAW, telefoonnr., emailadres

Leerplichtigen

NAW, telefoonnummer, email,
bijzonderheden, geboortedatum, geslacht,
administratienummer, Bsn
onderwijsnummer, Nationaliteit,
geboorteplaats,
In- en afschrijving en reden
Schoolverloop, verzuim en
vrijstellingsberoep
School, onderwijssoort en -niveau,
schoolgewicht

Ouders, voogden, verzorgers
leerplichtigen

BSN, Anr, naam, geboorteplaats en datum, telefoonnummer
Nationaliteit, burgerlijke staat
Gezinssamenstelling

Niet-leerplichtigen die de
leeftijd van 23 jaar nog niet
hebben bereikt zonder
startkwalificatie

NAW, telefoonnummer, email,
bijzonderheden, geboortedatum, geslacht,
administratienummer, Bsn. Nationaliteit,
geboorteplaats,
In- en afschrijving en reden
Schoolverloop, verzuim en
vrijstellingsberoep
School, onderwijssoort en -niveau,
schoolgewicht
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Centraal administratiekantoor
Gecontracteerde zorgaanbieders en
andere leveranciers
Woningcorporaties
Sociale verzekeringsbank
Gecontracteerde sociaal medisch
adviseur
Toezichthoudend ambtenaar
Vecozo

Maatschappelijk werk, GGD, Verwijsindex, RvK, Politie, Openbaar
Ministerie, Jeugdzorg
(Zorgadviesteams in en extern), Just.
Casusoverleg, Jongerenwerk, SVB,
Sociaal recherche, Wijkagent, ROC,
BRP,
Instituten GGZ, Sociale Zaken
Andere gemeenten

BRP
Leerplichtambtenaren
Onderwijsinstellingen
Overlegstructuren waaraan
leerplichtambtenaar deelneemt

Rechtmatige grondslag
nader geconcretiseerd
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Afdeling

Naam verwerking

Verwerkings
verantwoordelijke

Verwerker

Doeleinde(n) verwerking
persoonsgegevens

Categoriën van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens

Herkomst gegevens

Grondslag artikel 6 Avg
A = Toestemming
B = Overeenkomst
C = Wettelijk verplichting
D = Vitaal belang
E = Overheidstaak
F = Gerechtvaardigd belang

Jeugdigen van 0 - 23 jaar

NAW-gegevens, BSN, geboortedatum,
signaal van een ketenpartner

Alle professionele organisatie op de
domeinen jeugdwelzijn,
jeugdgezondheidszorgezond,
onderwijs, werk-inkomen en justitiepolitie

Meldingsbevoegden Jeugdwet

E

Jeugdwet

Jeugdige onder de 23 jaar
met een verzoek om hulp op
grond van de Jeugdwet

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

Gecontracteerde professionals in de
jeugdhulp / gecertificeerde
personen en instellingen jeugdhulp
Raad voor de kinderbescherming
Andere zorginstellingen die een rol
spelen bij het oplossen van het
gezinsprobleem
Veilig thuis
Onderwijsinstellingen en voor- en
vroegschoolse instellingen
Huisarts, jeugdartsen en medisch
specialisten
CAK en SVB
Veiligheidshuis en Justitiepartners
Leerplichtambtenaar

Betrokkenen
Signaleerders

E

artikel 2.1 Jeugdwet

Betrokkenen

Vroegtijdig risico's bij jeugdigen
onderkennen en de samenwerking
tussen de ketenpartijen (betrokken
hulp/zorgverleners) rondom een
jeugdige te bevorderen.
Strategie & Ontwikkeling
Welzijn en Leefbaarheid Boxmeer

Strategie & Ontwikkeling
Welzijn en Leefbaarheid Boxmeer

Signaleringssysteem Zorg voor
Jeugd Sint Anthonis

Jeugdhulp

B&W

CGM

Het systeem wijst o.a. op basis van
convenantafspraken de instelling aan
die verantwoordelijk is voor het
uitvoeren van ketencoördinatie als er
meerdere instellingen bij dezelfde
jongere betrokken zijn.

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

Financiële administratie

Interne Dienstverlening

Centric DDS, waarin natuurlijke
personen, (niet)ingezetenen van
de gemeente Sint Anthonis

Inwoners & Omgeving

Verhuur sportaccommodaties

Rechtmatige grondslag
nader geconcretiseerd

Ouders van de jeugdige met
een hulpvraag

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

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

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

Personen in het
professionele netwerk van
de jeugdige en diens ouders

Naam, tel.nr., e-mailadres, organisatie en
rol of functie.

Debiteur / Crediteur

NAW. BSN, Banknr., debiteuren- /
crediteurennr.
Factuur, BTW.nr., KvKnr., herinnering,
aanmaning
Contactmoment en afspraken

Bestuurders
Budgethouder
Accountant
Cannock Chase
RIEC

Voorliggende processen die gelden
willen innen

E

Besluit begroting en
verantwoording (BBV)

B&W

Distributiekanaal en magazijn van
diverse basisgegevens voor
verschillende verwerkingen en
synchronisatie voor de uitvoering van
publiekrechtelijke taken

Inwoners, oud-inwoners,
overledenen

Persoonsgegevens uit de BRP, Kadaster
Objectgegevens in het kader van de wet
WOZ
Overige voor het bedrijfsproces benodige
gegevens

Organisatieonderdelen die de
gegevens nodig hebben voor de
uitvoering van de overheidstaken
gebaseerd op Regeling
gegevensverstrekking BRP

BRP
Andere bronnen

E/F

Uitvoering van
Overheidstaken

B&W

Verhuren van
binnensportaccomodaties

Bestuurders of
contactpersonen van
Verenigingen en particuliere
huurders

NAW Vereniging, naam contactpersoon of
bestuurder, email, telefoonnr.,
NAW particuliere huurder
huurobject en huurbedrag

Financiële administratie (facturatie)

Betrokkenen

B

BW/Huur-Verhuur

B&W

CGM

Financiële administratie beheer
Bedrijfsvoering

Beveiliging conform baseline informatiebeveiliging overheid

B&W

Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad
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Afdeling

Inwoners & Omgeving

Naam verwerking

Subsidie instellingen

Verwerkings
verantwoordelijke

B&W

Verwerker

Doeleinde(n) verwerking
persoonsgegevens

Behandelen van verzoeken om
subsidie op gebied van sport, cultuur,
zorg/welzijn
Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad

Inwoners & Omgeving

Strategie & Ontwikkeling

Inwoners & Omgeving

Leerlingenvervoer

Distributie Sjors boekjes

Registratie en handhaving
Kinderopvang en
peuterspeelzalen

B&W

B&W

B&W

Collectieve of individuele voorziening
voor het vervoer van leerlingen

Kinderen die naar (speicaal)
basisscholen buiten de gemeente
gaan, de gelegenheid te geven Sjors
boekjes te ontvangen en deel te
kunnen nemen aan deze activiteiten.

Strategie & Ontwikkeling

B&W

Beheren van eigendommen,
(agrarische) restpercelen,
en overhoeken en de overeenkomsten
die daarop rusten.

Strategie & Ontwikkeling

Beheer eigendommen:
agrarische percelen

B&W

Beheren van eigendommen,
agrarische percelen,
en de overeenkomsten die daarop
rusten.

Inwoners & Omgeving

Begraafplaatsadministratie

B&W

Uitvoering verordening op het beheer
en gebruik van de gemeentelijke
begraafplaatsen Sint Anthonis

Herkomst gegevens

Grondslag artikel 6 Avg
A = Toestemming
B = Overeenkomst
C = Wettelijk verplichting
D = Vitaal belang
E = Overheidstaak
F = Gerechtvaardigd belang

Rechtmatige grondslag
nader geconcretiseerd

Betrokkenen

E

Subsidieverordening en
beleidsregels

Betrokkenen

Categoriën van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens

Aanvragers van subsidie
namens de rechtspersoon
(bestuurslid)

NAW rechtspersoon, banknr.
Contactpersoon: NAW, tel.nr, email,
functie
Aard subsidie
Ledenlijsten met NAW-gegevens en
geboortedatum van de jeugdleden.

Een ieder die kennisneemt van de
subsidiebeschikking

Ouders, voogden, verzorgers
van leerlingen

BSN, NAW, telefoonnummer, banknr.
Medische gegevens
Inkomensgegevens

Financiële administratie

Leerling

BSN, NAW, telefoon, grondslag:
Medische-sociale gegevens, afstand
school/huis

Keuringsarts
Vervoerder (alleen NAW, tel.nr.,
geboortedatum, medische
gegevens)

Betrokkenen

Vervoerder

NAW, telefoonnummer, email

Ouders, voogden, verzorgers van
leerling

Betrokkenen

Ouders, voogden, verzorgers
van leerlingen

NAW

Ouders, voogden, verzorgers van
leerling

Houder kindercentrum of
gastouderbureau

NAW, BSN, telefoon, rechtsvorm, KvK-nr,
email, website, aantal kindplaatsen
Kopie verklaring omtrent gedrag en geldig
identiteitsbewijs met bsn
Kwalificatiestukken bemiddelingsmedew.
en medew. op locatie
Advies GGD
Besluit en motivatie
Naam, telefoonnr en email
contactpersoon

1. Publicatie en registratie van
kinderopvangvoorzieningen die
voldoen aan de wettelijke vereisten
2. Behandelen van aanvragen om te
worden ingeschreven in het (landelijk)
register Kinderopvang en
peuterspeelzalen

Beheer eigendommen:
(agrarische) restpercelen,
en overhoeken

Beveiliging conform baseline informatiebeveiliging overheid

Financiën
Regionaal informatie en
expertisecentrum

Verordening
Leerlingvervoer

Betrokkenen

E

Verplichting gebaseerd
op art 4 van de Wet op
het primair
onderwijs, Wet op de
expertisecentra en de
Wet op het voortgezet
onderwijs

Inspecteur GGD
Gastouderbureau
Gastouder
Een ieder die het register
kinderopvang raadpleegt voor de
openbare gegevens

Betrokkenen

E

Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
Besluit registratie
Kinderopvang en
peuterspeelzalen

Gastouder

NAW, telefoon tijdens opvang, bsn/Sofinr.
Adres kinderopvang
Kopie bewijsst.beroepskwal. en
spoedeisende hulpverlening
Kopie ID-bewijs, bsn, verklaring omtr.
gedrag gastouder en alle personen vanaf
18 jaar op opvangadres
Advies GGD
Besluit en motivatie

Eigenaar (gemeente),
huurders / beheerders

NAW-gegevens

Intern gebruik bedrijfsprocessen
Financiële administratie

Betrokkenen

B

BW

Eigenaar (gemeente),
huurders / beheerders

NAW-gegevens

Team grondzaken gemeente SA
Financiële administratie

Betrokkenen
Gemeente

B

BW

Rechthebbenden,
overledenen

NAW-gegevens, geboortedatum, partner,
bsn, telefoonnummer, datum overlijden,
datum en tijdstip begraven, grafnummer

Steenhouwer
Begrafenisondernemer
Financiële administratie

Begrafenisondernemers

E

Wet op de Lijkbezorging
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FG: mevrouw E. Suy

Afdeling

Naam verwerking

Strategie & Ontwikkeling

Terugkeerbegeleiding exgedetineerden en justitiabelen

Strategie & Ontwikkeling

Uitvoering Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz)

Strategie & Ontwikkeling

Tijdelijk huisverbod

Verwerkings
verantwoordelijke

Verwerker

Ondersteunen van ex-gedetineerden
bij terugkeer naar arbeid en
maatschappij
voorkoming van recidive

B&W

Burgemeester

Doeleinde(n) verwerking
persoonsgegevens

KHONRAAD
SOFTWARE
ENGINEERING BV

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

Beveiliging conform baseline informatiebeveiliging overheid

Betrokkenen

Categoriën van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens

Herkomst gegevens

Grondslag artikel 6 Avg
A = Toestemming
B = Overeenkomst
C = Wettelijk verplichting
D = Vitaal belang
E = Overheidstaak
F = Gerechtvaardigd belang

Ex-gedetineerden

NAW-gegevens, BSN, familierelaties,
telefoonnummer
Schulden en huisvesting
Overige gegevens relevant voor de nazorg
strafrechtelijke gegevens
datum vrijkomst

Vijfhoeksoverleg
RMC en Radius
Verdihuis
Politie
GGD
Veiligheidshuis (GCOS)

MinJustis

E

Betrokkene
Directe familie

NAW gegevens, bevindingen psychiater
NAW van directe familie

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

Politie
Psychiatrisch rapport

E

Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
Politie
Professionals binnen de keten
(buiten kantinformatie, N.A.W.
gegevens en
contactpersoongegevens)

Politie

E

Wet tijdelijk huisverbod

Uithuisplaatsing bij huiselijk geweld

Pleger van huiselijk geweld

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

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

Wijkagent
Zedenrechercheurs
Reclassering

MinJustis

E

Besluit justitiële
gegevens

Kopers en verkopers van
vastgoed

NAW, tel.nr. email
vastgoedobject

Notaris
Financiële administratie

Betrokkenen

B

Uitvoeren
overeenkomsten BW

Aanvragers

NAW, tel.nr., KvK-nr. organisatie die wordt
vertegenwoordigd, vergunning- of
ontheffingsoort

Brandweer
Behandelende afdelingen
GHOR = Geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en
rampen
Voedsel en WarenAutoriteit
RIEC
Politie
Financiële administratie

Betrokkenen

E

Gemeentewet
APV en bijbehorende
beleidsnotities

Financiële administratie

Betrokkenen

E

Leegstandswet

E

Gemeentewet APV en
bijbehorende
beleidsnotities

Bestuurlijke Informatie
Justitiabelen

Burgemeester

Strategie & Ontwikkeling

Vastgoedadministratie

Burgemeester

Registreren van kopers en verkopers
van vastgoed

Uitvoering APV
Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

APV vergunningen

B&W

Vergunningverlening, toezicht &
handhaving

Leegstandwet

B&W

Behandelen van aanvragen voor
vergunningen o.b.v. de Leegstandwet,
heffen van leges, behandeling van
geschillen

Aanvrager en gemachtigden
van aanvragers

NAW, tel.nr., email, bsn, gegevens over de
woning, eigendom, leegstand, verhuurd
J/N?, uitgeschreven van het adres in de
BRP

B&W

Behandelen van verzoeken voor
incidentele subsidie en/of subsidie
voor activiteiten voor kwetsbare
burgers. Behandelen van structurele
subsidie. Betreft organisatie met een
op gebied van sport, cultuur,
zorg/welzijn.

Aanvragers van subsidie
namens de rechtspersoon
(bestuurslid)

NAW rechtspersoon, banknr.
Contactpersoon: NAW, tel.nr, email,
functie
Aard subsidie

Een ieder die kennisneemt van de
subsidiebeschikking

Beoordelen en afhandelen meldingen
groen openbare ruimte

Aanvrager en gemachtigden
van aanvragers

Naam, adres, telefoonnummer, email

interne afdelingen

Toezicht en Handhaving

Meldingen openbare Ruimte
groen

Wvggz

Burgemeester

Strategie & Ontwikkeling

Subsidie verstrekken

Besluit justitiële
gegevens

NAW
Zaakinhoudelijke gegevens
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk
gedrag

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

Strategie & Ontwikkeling

Rechtmatige grondslag
nader geconcretiseerd

Medewerker via
mandaat B&W

Bestuurlijke en preventieve aanpak
van de georganiseerde misdaad

medewerker
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Betrokkenen

Financiën

Betrokkenen

