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Indiener: Griffier 

Datum:  18 december 2019 

Portefeuille(s): Raadsaangelegenheden 

Contactpersoon:  O. Vliegenthart 

Tel.nr.: 8619 E-mailadres: vliegenthart.o@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Aanwijzen functionaris gegevensbescherming voor de gemeenteraad 
 

Samenvatting: 

De gemeenteraad dient zich te houden aan de privacywetgeving zoals opgenomen in, onder andere, 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De raad is volgens de AVG verplicht om 

een functionaris aan te stellen die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de 

privacywetgeving. De raad wordt voorgesteld om de heer Van der Peet aan te wijzen als functionaris 

gegevensbescherming voor de gemeenteraad van Woerden. 

 

 

Gevraagd besluit: 

De heer A. van der Peet aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming voor de gemeenteraad.  

 

 

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. 

Gemeenten zijn verplicht om een functionaris gegevensbescherming (hierna: FG) aan te wijzen die 

toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Sinds vertrek van de heer Nicolasen, de 

vorige FG van de raad, in december 2019 is de functie van FG voor de raad vacant.  

 

De heer Van der Peet wordt door college aangesteld als FG met betrekking tot de gegevens die 

worden verwerkt door en namens het college. Volgens artikel 37 van de AVG is het voor een 

overheidsinstantie mogelijk om een FG aan te wijzen voor meerdere organen. Hierbij wordt 

voorgesteld om de heer Van der Peet ook voor de raad te laten benoemen. 

 

 

Argumenten 

• De heer A. van der Peet aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming voor de 

gemeenteraad.  

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. De heer Van der Peet is door het college 

aangetrokken om na het vertrek van de heer Nicolasen tijdelijk invulling te geven aan de functie van 

FG tot het moment dat er een structurele invulling wordt gegeven aan de functie. De heer Van der 

Peet heeft zeer ruime ervaring als adviseur op het gebied van gegevensbescherming en privacy en 

heeft voor verschillende bestuursorganen de functie van FG uitgeoefend. 
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Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

De werkzaamheden van de functionaris gegevensbescherming voor de raad worden uitgevoerd 

binnen het beschikbare budget van het college voor deze functie. 

 

Bevoegdheid raad: 

Artikel 37 Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

Bijlagen: 

- 

 

 

De indiener:  

 

De griffier 

 

 

 

 

drs. M.J.W. Tobeas 

 


