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Samenvatting:

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. De gemeente Woerden werkt 
volgens de nieuwe privacyrichtlijnen. In de 'Gedragscode privacy en persoonsgegevens 
gemeenteraad Woerden' wordt overzichtelijk gemaakt hoe met privacygevoelige gegevens wordt 
omgegaan die te maken hebben met de werkzaamheden van de gemeenteraad. De raad wordt 
voorgesteld om de gedragscode vast te stellen. Tevens wordt de raad voorgesteld om de functionaris 
gegevensbescherming die al is benoemd voor de gemeente Woerden, ook te benoemen als 
functionaris gegevensbescherming voor de gemeenteraad. 

Gevraagd besluit:

1. De gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Woerden vast te stellen. 
2. De functionaris gegevensbescherming (FG) die door het college van Burgemeester en 

Wethouders van Woerden is aangewezen als FG, ook aan te wijzen als FG voor de 
gemeenteraad. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt elke 
organisatie die werkt met persoonsgegevens geacht zich te houden aan deze privacywetgeving. 
De gemeenteraad ontvangt veel stukken, van inwoners, verenigingen, andere bestuursorganen en 
ook interne stukken. De griffie streeft ernaar om deze stukken zo volledig en begrijpelijk mogelijk te 
publiceren. Daarbij wordt per geval bekeken of er privacygevoelige informatie in het stuk staat en of 
deze al dan niet geanonimiseerd dient te worden. 
Een van de basisprincipes van de AVG is de verantwoordingsplicht. Dit betekent dat als een 
organisatie met persoonsgegevens werkt, deze geacht wordt om proactief aan te tonen dat zij aan 
de regels voldoet. Door het opstellen van een gedragscode kan de gemeenteraad tonen hoe hij 
omgaat met de persoonsgegevens die hem onder ogen komen.

De functionaris gegevensbescherming is aangesteld voor de gemeente Woerden, maar nog niet 
voor de gemeenteraad. Volgens artikel 37 van de AVG is het voor een overheidsinstantie mogelijk 
om één FG aan te wijzen voor meerderen organen. Hierbij wordt voorgesteld om de FG nu ook 
formeel voor en door de raad te laten benoemen.    
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Participatieproces

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen

De functionaris gegevensbescherming van de gemeente Woerden heeft een inhoudelijke voorzet 
gegeven voor het opstellen van een gedragscode over privacy en persoonsgegevens. Ook is er 
gekeken naar gedragscodes van andere gemeenten. De griffie heeft vervolgens op basis van de 
lokale gang van zaken deze gedragscode aangevuld en aangescherpt waar nodig. De functionaris 
gegevensbescherming heeft het stuk afsluitend getoetst. 

Wat willen we bereiken?

Correct omgaan met privacygevoelige gegevens die voortvloeien uit werkzaamheden van de 
gemeenteraad, volgens de richtlijnen van de AVG. Tevens transparantie bieden over deze omgang. 

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Het vaststellen van de gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Woerden.
2. Het benoemen van de functionaris gegevensbescherming voor de gemeenteraad. 

Argumenten

1. De gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Woerden vast te stellen.
1.1 Door het vaststellen van een gedragscode maakt de raad duidelijk hoe raad en griffie 
omgaan met privacygevoelige gegevens.
Voor het uitoefenen van de publieke taak van de raad is grootst mogelijke openbaarheid en 
transparantie van groot belang. Daarnaast geeft de AVG een wettelijk kader hoe verstandig om 
te gaan met privacygevoelige gegevens. Beide belangen moeten voor specifieke gevallen 
telkens tegen elkaar afgewogen worden. In de gedragscode wordt op gestandaardiseerde wijze 
een afweging gemaakt voor veel voorkomende specifieke gevallen. Er is een onderscheid 
gemaakt in drie categorieën documenten. Ten eerste documenten die de raad zelf produceert en 
waarin persoonsgegevens van publieke ambtsdragers, ambtenaren of benoemde personen 
voorkomen. Ten tweede documenten die aan de raad worden gericht door inwoners, 
organisaties of het college. Ten derde documenten waarin persoonsgegevens kunnen 
voorkomen van inwoners die zich actief bemoeid hebben bij besluitvormingsprocessen als 
inspraak en participatie, of middels het insturen van zienswijzen, burgerinitiatieven, petities en 
bezwaren. 

2. De functionaris gegevensbescherming (FG) die door het college van Burgemeester en 
Wethouders van Woerden is aangewezen als FG, ook aan te wijzen als FG voor de 
gemeenteraad.
2.1 Hiermee voldoet de raad aan artikel 37 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).
De raad is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor verwerkingen van 
persoonsgegevens. Dit betekent dat de raad ook een FG moet aanwijzen. Het voorstel is om de 
FG voor het college ook voor de raad aan te wijzen. Dit wordt vervolgens bekend gemaakt en 
gemeld aan de Autoriteit persoonsgegevens. De FG voor Woerden is de heer S.M. Nicolasen. 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven

1. Het vaststellen van de gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Woerden.

1.1 Risico ‘trade-off’
De wens is om stukken van de gemeenteraad zo veel mogelijk te publiceren. Tegelijkertijd is de 
wens om goed om te gaan met privacygevoelige gegevens. In de meeste gevallen gaat dit goed 
samen, maar in enkele gevallen kan er een ‘trade-off’ optreden. Zo kan het voorkomen dat 

Pagina 2 van 3



sommige persoonsgegevens niet geanonimiseerd kunnen worden, omdat dit de inhoudelijke 
begrijpelijkheid van het stuk in de weg zou zitten. De mogelijkheid blijft dat een stuk te veel 
openbaarheid geeft, of juist te moeilijk leesbaar wordt door te veel geanonimiseerde gegevens. 
De gedragscode geeft in specifieke gevallen aan op welke manier beide wensen normaliter goed 
in evenwicht zijn. 
 
1.2 Risico’s bij het niet vaststellen van een gedragscode privacy en persoonsgegevens
Aan de verantwoordingsplicht vanuit de AVG kan op meerdere manieren invulling worden 
gegeven. Met een gedragscode wordt er gedetailleerd en voor specifieke gevallen aangegeven 
wat de gewenste gang van zaken is. Dit hoeft niet zo uitgebreid en kan wellicht met ‘lichtere’ 
varianten afgedaan worden, zoals met een privacyverklaring op de website. Een risico daarvan 
is dat er niet voldoende openheid wordt gegeven. Van de gemeenteraad is algemeen bekend dat 
deze met veel stukken en dus persoonsgegevens in aanraking komt. Politici worden geacht 
toegankelijk en benaderbaar te zijn. Als een toegankelijk instituut geen transparantie geeft over 
de hem toegestuurde gegevens, kan dat hem makkelijk aangerekend worden. Om toch een 
grotere duidelijkheid te verschaffen, is ervoor gekozen om een gedragscode voor te leggen. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

N.v.t. 

Communicatie

Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad zal de gedragscode op de gebruikelijke manier 
gepubliceerd worden. Tevens wordt er een privacyverklaring geschreven voor op de website die 
gebaseerd zal zijn op en zal verwijzen naar de gedragscode. 

Vervolgproces

N.v.t.   

Bevoegdheid raad:

Artikel 37 Algemene verordening gegevensbescherming (functionaris gegevensbescherming)
Artikel 40 Algemene verordening gegevensbescherming (gedragscode)

Bijlagen:

Gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Woerden

De indiener: Presidium

De griffier

drs. M.J.W.  Tobeas

De voorzitter

M.L.A. Hollemans
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INLEIDING  
Openbaarheid van bestuur is een essentieel onderdeel van elke democratie. De al-
gemene gedachte is dat overheden en semioverheden meer inzicht geven in hun 
functioneren. Niet alleen het eindresultaat van besluitvorming of beleid is van be-
lang. Minstens zo belangrijk is de manier waarop tot besluiten is gekomen. In Neder-
land is de actieve openbaarmakingsverplichting voor overheden en semioverheden 
geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Met het oog op de transparantie van het lokaal bestuur wordt er door de gemeente-
raad van Woerden normaliter tot actieve openbaarmaking van informatie overge-
gaan. Deze informatie bevat soms ook privacygevoelige informatie. Bijvoorbeeld 
persoonlijke gegevens van bestuurders, ambtenaren en burgers. Privacy en de zorg-
vuldige omgang met persoonsgegevens is voor de gemeenteraad een groot goed en 
wordt niet voor niets uitgebreid beschermd door de Europese Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG). De gemeenteraad is bij actief openbaar maken 
gebonden aan de AVG en daaruit voortvloeiende uitzonderingsgronden van de Wob. 

De gemeenteraad heeft in het belang van de gewenste bestuurlijke transparantie en 
de hierbij in acht te nemen privacyregelgeving een gedragscode opgesteld. Hierin 
wordt artikelsgewijs aangegeven hoe er door de gemeenteraad rekening wordt ge-
houden met de privacy van betrokken natuurlijke personen bij de uitvoering van zijn 
taken. 

 

Hardheidsclausule 

In de gedragscode wordt aangegeven wat voor gegevens uit welke soort documen-
ten geanonimiseerd of niet gepubliceerd worden. In veel gevallen kunnen raadsle-
den op aanvraag wel deze gegevens inzien, maar derden dus niet. Verzoeken tot in-
zage door derden worden behandeld conform de Wet Openbaarheid van Bestuur en 
haar uitzonderingsgronden. Uitgangspunt hierbij is dat alles openbaar is tenzij. Met 
de personen in kwestie zal contact worden opgenomen in hoeverre zij bezwaar heb-
ben tegen het openbaar maken van met name de persoonsgegevens. Eventuele in-
zage van stukken kan alleen geschieden op de griffie in het bijzijn van griffieperso-
neel. Reproduceren van de persoonsgegevens is daarbij niet toegestaan. Indien men 
de stukken per mail of per post wenst te ontvangen worden deze stukken geanoni-
miseerd verstrekt. 
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GEDRAGSCODE  

 

 

ARTIKEL  1-  DE FI NIT IE  ‘PU BL ICATIE  OP DE  WEB SITE ’  

Onder ‘publicatie op de website’ wordt verstaan het plaatsen van informatie op de 
website van de gemeenteraad van Woerden (https://gemeenteraad.woerden.nl/). 
Stukken die op de website worden geplaatst, blijven na plaatsing op internet vind-
baar. 

ARTIKEL  2  –  MO GEL I JKHE I D TOT  VERW IJ DERI NG  VAN PERSOO N SGE GEVE NS  

Personen die dit aangaat kunnen op ieder moment aangeven dat zij graag hun per-
soonsgegevens van de website verwijderd willen zien. Daartoe dienen zij aan te ge-
ven om welke gegevens het gaat en waar deze op de website zijn gepubliceerd. 

ARTIKEL  3  –  GEDR AG SCO DE  

Voor de publicatie van persoonsgegevens op de website gelden ten aanzien van de 
hierna genoemde categorieën van personen de aangegeven gedragslijnen. Betrok-
kenen worden middels een privacyverklaring op de website geïnformeerd over de 
wijze waarop persoonsgegevens worden gepubliceerd.   

3.1 –  Persoonsgegevens in raadsdocumenten  

De gemeenteraad produceert veel verschillende soorten documenten.  

a.  PE R S O O N S G E G E V E N S  V A N  P U B L I E K E  A M B T S D R A G E R S ;  R A A D S L E D E N ,  

C O M M I S S I E L E D E N  E N  C O L L E G E L E D E N  

Deze personen functioneren, elk in hun eigen rol of ambt, ten behoeve van het 
openbaar bestuur. Zij zijn als zodanig benoemd en hebben een eed of verklaring en 
belofte afgelegd. Hun namen komen veelvuldig in raadsdocumenten voor, bijvoor-
beeld op agenda’s, besluitenlijsten en politieke documenten zoals moties, amende-
menten, schriftelijke vragen, raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven. Ten aan-
zien van publieke ambtsdragers geldt, behoudens hetgeen de wet aangeeft, dat (za-
kelijke) e-mailadressen bekend worden gemaakt op de website en dat adressen en 
telefoonnummers alleen optioneel, dus met toestemming van de betrokkenen, be-
kend worden gemaakt. Gegevens van publieke ambtsdragers in raadsdocumenten 
worden nooit verwijderd.  

b.  PE R S O O N S G E G E V E N S  V A N  A M B T E N A R EN  

Ambtenaren worden regelmatig in bestuurlijke documenten vermeld, bijvoorbeeld 
als steller van ambtelijke adviezen, als ambtelijke ondersteuning bij vergaderingen of 
als griffie(r) van vergaderingen. Voor zover ambtenaren genoemd worden in relatie 
tot hun functie, is bekendmaking relevant en niet bovenmatig. In bestuurlijke docu-
menten, zoals raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven, worden contactpersonen 
van de gemeente normaliter met naam, afdeling en zakelijke contactgegevens ge-
noemd, om zo de toegankelijkheid voor burgers te bevorderen. In niet-bestuurlijke 
documenten dient de openbaarmaking zich te beperken tot de naam en eventueel 
een vermelding van de afdeling en/of de werkeenheid waar zij werkzaam zijn. Als 
ondersteuning van de raad staan van de griffiers de naam, hun functie en zakelijke 
contactgegevens op de website.  

C .  PE R S O O N S G E G E V E N S  I N  B E N O E M I N G E N  

Bij benoemingen worden de persoonlijke gegevens van de te benoemen persoon, 
afgezien van diens naam, niet openbaar gemaakt.  

https://gemeenteraad.woerden.nl/
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3.2 –  Persoonsgegevens in ingekomen stukken  

In het kader van zijn taak als bestuursorgaan op hoofdlijnen heeft de raad niet vaak 
te maken met individuele burgers. Dit gebeurt wel wanneer personen namens zich-
zelf of namens een organisatie contact zoeken met de raad.  

A .  PE R S O O N S G E G E V E N S  V A N  N A T U U R L I J K E  P E R S O N E N  D I E  B R I E V E N  O F  A N -

D E R E  G E S C H R I F T E N  A A N  D E  R A A D  R I C H T E N  

Brieven aan de raad van burgers bevatten vaak de adresgegevens en contactgege-
vens van de afzender en ze zijn als regel ondertekend. Openbaarmaking van deze 
brieven of geschriften zou betekenen dat via de website alle persoonsgegevens door 
een ieder rechtstreeks zijn in te zien. Openbaarmaking van de persoonsgegevens 
moet als ‘bovenmatig’ worden beschouwd. Het effect van de geschriften aan de raad 
kan doorgaans ook bereikt worden zonder openbaarmaking van de persoonsgege-
vens. De transparantie van het bestuur en de controleerbaarheid door de burger 
vereist dat de ingekomen stukken op de website van de raad bekeken kunnen wor-
den. Ingekomen brieven van burgers die aan de raad zijn gezonden of overhandigd 
worden daarom in beginsel geanonimiseerd openbaar gemaakt op de website van 
de raad. Raadsleden kunnen, als zij dit nodig achten om zich een goed oordeel te 
vormen, wel kennis nemen van de persoonsgegevens, door inzage te vragen bij de 
griffie. Indien de afzender uitdrukkelijk aangeeft te wensen dat zijn of haar brief/stuk 
met naam of andere persoonsgegevens dient te worden gepubliceerd, zal er publica-
tie met die specifieke persoonsgegevens plaatsvinden.  

B .  PE R S O O N S G E G E V E N S  V A N  R E C H T S P E R S O N E N  D I E  B R I E V E N  O F  A N D E R E  

G E S C H R I F T E N  A A N  D E  R A A D  R I C H T E N  

Brieven/geschriften van instellingen/organisaties zijn naar hun aard doorgaans niet 
persoonlijk en bevatten weinig persoonsgegevens. De persoonsgegevens die voor-
komen in dergelijke stukken zijn veelal zakelijk. Een voorbeeld van niet bovenmatige 
persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld de gegevens van topfunctionarissen, zoals voor-
zitters, directeuren en/of ministers. Deze gegevens worden daarom niet geanonimi-
seerd. In stukken van of namens organisaties en instellingen worden gevoelige per-
soonsgegevens en gegevens van derden wel geanonimiseerd, mochten die in derge-
lijke stukken voorkomen.  

Volgens dezelfde lijn als bij benoemingen, worden ook persoonsgegevens in brieven 
of geschriften van verbonden partijen niet geanonimiseerd.  

C .  PE R S O O N S G E G E V E N S  I N  D E  B E A N T W O O R D I N G  D O O R  H E T  C O L L E G E  V A N  

B U R G E M E E S T E R  E N  W E T H O U D E R S  

Brieven aan de gemeenteraad worden vaak ter afdoening doorgezonden naar het 
college van burgemeester en wethouders. De beantwoording door het college van 
burgemeester en wethouders van ingekomen stukken aan de gemeenteraad worden 
als zodanig niet op de website openbaar gemaakt. In een lijst van ingekomen stuk-
ken wordt aangegeven welke beantwoordingsbrieven door de raad zijn ontvangen, 
onder vermelding van een korte aanduiding van het onderwerp. De lijst met inge-
komen stukken wordt op de website gepubliceerd. Raadsleden en steunfractieleden 
kunnen wel kennisnemen van de beantwoordingsbrieven waarop persoonsgegevens 
staan. 

3.3 –  Persoonsgegevens bi j  deelname in besluitvormings pro-
cessen 

Een andere manier waarop burgers als individu kunnen voorkomen in raadsstukken, 
is zodra zij een actieve bijdrage hebben geleverd in besluitvormingsprocessen. Zo 
staan er bijvoorbeeld persoonsgegevens in nota’s van beantwoording van zienswij-
zen bij bestemmingsplannen of in verslagen van de gemeenteraad wanneer een bur-
ger ingesproken heeft.  
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Voor alle hieronder genoemde categorieën geldt dat gemeenteraadsleden alle stuk-
ken wel inclusief de persoonsgegevens kunnen raadplegen bij de griffie. 

A .  IN S P R A A K  E N  P A R T I C I P A T I E  

Personen die gebruik willen maken van inspreekrecht of deelnemen aan de beraad-
slaging in raadsvergaderingen en op politieke avonden, dienen zich ervan bewust te 
zijn dat zij zich mengen in het publieke debat en dat dus niet anoniem kunnen doen. 
Insprekers worden daarom van tevoren geïnformeerd dat als zij gebruik maken van 
dit recht, zij akkoord gaan met publicatie van hun bijdrage en hun naam op de web-
site (zowel in de vorm van geluidsmateriaal als gepubliceerde tekst). Mocht een per-
soon hier niet akkoord mee willen gaan, dan wordt diegene gewezen op de moge-
lijkheid dat de inspreektekst als ingekomen stuk aan de raad aangeboden kan wor-
den, waarna deze geanonimiseerd gepubliceerd wordt.   

Personen die in een participatieprocessen, bijvoorbeeld middels deelname in een-
klankbordgroep, een bijdrage leveren aan of betrokken zijn bij beleids- en besluit-
vorming van de raad dienen ook gewezen te worden op de openbaarheid van hun 
deelname. 

B .  Z I E N S W I J Z E N  I N  R U I M T E L I J K E  P R O C E D U R E S  

Bij zienswijzen op ruimtelijke onderwerpen worden de adresgegevens niet geanoni-
miseerd, omdat die van belang zijn voor het begrip. Andere persoonsgegevens wor-
den voor publicatie op de website geanonimiseerd en handtekeningen worden ver-
wijderd. Als een zienswijze wordt ingediend door een persoon die optreedt als afge-
vaardigde of representant van een individu of een organisatie, dan gebeurt dit vanuit 
een openbare functie. De hoedanigheid van de representant wordt derhalve niet ge-
anonimiseerd, andere gegevens worden wel geanonimiseerd. Bedrijfsgegevens wor-
den ook niet geanonimiseerd, dus als er bijvoorbeeld een persoonsnaam voorkomt 
in een bedrijfsnaam wordt dit niet geanonimiseerd.  

C .  BU R G E R I N I T I A T I E V E N  E N  P E T I T I E S  

Inwoners kunnen een burgerinitiatief indienen, waarbij zij met een uitgewerkt voor-
stel de gemeenteraad vragen om dit te bespreken en er een standpunt over in te 
nemen. Het verzoek en de steunbetuigingen moeten worden voorzien van de ach-
ternaam, de voornamen, het adres, de postcode van degene die het verzoek in-
dient/ondersteunt. Een voorstel van een burgerinitiatief, dat op de website is gepu-
bliceerd, mag de naam/namen bevatten van degene(n) die het initiatief hebben in-
gediend. De adresgegevens en overige persoonsgegevens worden geanonimiseerd 
en handtekeningen worden verwijderd. Ondersteuningsverklaringen worden niet op 
de website gepubliceerd.  

Het komt ook voor dat er een petitie aan de raad wordt overhandigd, met handte-
keningenlijsten die doorgaans (handgeschreven) naam- en adresgegevens en hand-
tekeningen bevatten. Gelijk aan burgerinitiatieven mag de begeleidende tekst van de 
petitie de naam van de initiatiefnemer bevatten, maar worden handtekeningen en 
andere persoonsgegevens van ondertekenaars niet gepubliceerd.  

D .  BE Z W A R E N  

Documenten in het kader van bezwaarprocedures tegen raadsbesluiten worden ge-
anonimiseerd. Betreffen de stukken onderwerpen waarbij het adres van belang is, 
zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen, dan worden deze specifieke gegevens niet 
geanonimiseerd.  
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3.4 –  Overig  

A .  PE R S O O N S G E G E V E N S  I N  D E  A A N K ON D I G I N G  V A N  A C T I V I T E I T E N  V O O R  D E  

R A A D  

In het overzicht van activiteiten voor de raad op de website kunnen persoonsgege-
vens voorkomen van mensen die bij de betreffende activiteit zijn betrokken. Als re-
gel gaat het daarbij om mensen die de activiteit organiseren en/of bij wie men zich 
kan aanmelden. In verreweg de meeste gevallen betreft het functionarissen van or-
ganisaties, waarbij zakelijke telefoonnummers en/of e-mailadressen zijn vermeld. 

Voor een behoorlijk verloop van de activiteitenadministratie zijn dit noodzakelijke 
gegevens. Er mogen geen andere gegevens op de website worden gepubliceerd dan 
die voor de activiteit noodzakelijk zijn. Daarbij wordt zo nodig afgestemd met de or-
ganisator.   

ARTIKEL  4  –  ANO NI MI SER EN V AN PER S OONSGEGEVE NS  

In die gevallen waarin anonimiseren volgens deze gedragscode nodig is wordt aan-
bevolen de namen te verwijderen. Voor zover het een goed begrip van de tekst van 
de documenten nodig is, kunnen namen vervangen worden door neutrale termen, 
zoals bijvoorbeeld de aanvrager, de klager, (derde) belanghebbende etc. Dit sluit aan 
bij de anonimiseringsrichtlijnen van de rechtspraak. 

ARTIKEL  5  –  ING ANG SDAT UM  

Deze gedragscode treedt in werking met ingang van dd mmm 2019. 
 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van dd mmm 2019 

De raad van de gemeente Woerden, 

De griffier,      De voorzitter, 
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