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Gemeenteraad

Geadviseerd besluit
Vaststellen van het Protocol Publicatie Persoonsgegevens.

Toelichting op beslispunten
Met het vaststellen van het protocol wordt voor zowel raads- als commissieleden, als de ambtelijke 

organisatie, als de inwoners inzichtelijk hoe door de gemeenteraad wordt omgegaan met 

persoonsgegevens. Het protocol heeft betrekking op de gegevens die door en van de 

gemeenteraad worden verwerkt.

Beoogd effect
Het beoogde effect is dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe de gemeenteraad omgaat met 

persoonsgegevens conform art. 5 Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Kader
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Deze 

verordening kwam in de plaats van Wet bescherming Persoonsgegevens. Onder deze nieuwe 

verordening zijn de regels over transparantie aangescherpt. Informatie over de verwerking van 

persoonsgegevens moet eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn.

Argumenten
Door de inwerkingtreding van deze Verordening is het nóg belangrijker geworden voor de gemeente 

om inzichtelijk te maken hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens. Dat betreft niet alleen de 

gegevens van de raads- en commissieleden, maar ook de gegevens van inwoners die contact 

(willen) zoeken met de gemeenteraad.

In 2018 is de gemeentelijke organisatie op het gebied van gegevensbescherming beoordeeld door 

de functionaris gegevensbescherming. Voor de gemeenteraad/griffie is een van de 
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aandachtspunten1 het vaststellen van het Protocol Publicatie Persoonsgegevens.

Het protocol was al eerder dit jaar opgesteld en door het fractievoorzittersoverleg goedgekeurd. In 

eerste instantie is het gehanteerd als interne werkwijze. Naar aanleiding van de aanbeveling wordt 

het nu ter vaststelling voorgelegd. 

Kanttekeningen
Dit Protocol is complementair aan een eventueel nog op te stellen gemeente-breed Protocol. De 

gemeente kan ook één Protocol opstellen. Het nu vast te stellen Protocol kan ook worden 

ingetrokken indien dit in de toekomst overbodig mocht blijken te zijn.

Draagvlak
Het protocol is aan het fractievoorzittersoverleg voorgelegd.

Aanpak/Uitvoering
Met het vaststellen van dit Protocol wordt voldaan aan de AVG en de aanbeveling van de 

Functionaris Gegevensbescherming.

Communicatie
Het vaststellen van het Protocol wordt bekend gemaakt op de site van de gemeente en op de 

gemeentepagina van Rijn en Veluwe. Het Protocol wordt op de site van de gemeente bij de 

raadsinformatie geplaatst.

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties. 

Juridische consequenties
Er zijn geen juridische consequenties.

WMO-aspecten
N.v.t.

Gezondheid
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t. 

Alternatieven 
Er zijn geen alternatieven uitgewerkt.

1 Het andere aandachtspunt is het attenderen van bezoekers van raads- en commissievergadering op de 
mogelijkheid dat ze in beeld komen bij de uitzending van de vergadering op internet.
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