
 
 
Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 11 november 2010 
Naam opsteller : Tineke Ruiter 
Informatie op te vragen bij : Tineke Ruiter 
Portefeuillehouders : H. Hafkamp 
 
Onderwerp: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  vast te stellen de Verordening gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens 2010, de toelichting en de bijlagen.  
 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Van 2007 tot 2010 is de gemeentelijke basisadministratie (hierna: GBA) gemoderniseerd tot  
de basisregistratie van persoonsgegevens voor de gehele overheid. Vanaf 1 januari 2010 is 
elke overheidsorganisatie die bij haar taken persoonsgegevens gebruikt, verplicht hiervoor de 
GBA te raadplegen. De GBA wordt gebruikt als authentieke basisregistratie om te kunnen 
voldoen aan de wettelijke verplichting van eenmalig gegevensverstrekking, meervoudig 
gebruik. Inwoners mogen weigeren om persoonsgegevens te verstrekken als die al in de GBA 
bekend zijn. 
Nu alle overheidsinstanties gebruik moeten maken van de GBA is het van belang dat deze 
gegevens actueel en betrouwbaar zijn. Vandaar dat naast het verplichte gebruik van de GBA 
er ook een verplichte terugmelding geldt. Wanneer een afnemer van de GBA reden heeft om 
te twijfelen aan de juistheid van de gegevens meldt deze de bevinding aan het team 
Publieksdiensten. Deze stelt een onderzoek in en past zonodig de gegevens aan. De 
terugmelding zorgt voor een kwaliteitsimpuls van de GBA. Het verplichte gebruik en de 
verplichte terugmelding waren opgenomen in de Verordening GBA 2007. 

 
De Verordening GBA 2010 is aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur. Onze 
medewerkers hebben een bepaalde autorisatie in de GBA die nodig is voor de uitvoering van 
hun werk. Door de reorganisatie zijn de benamingen van de afdelingen, functies en de 
toewijzingen van autorisaties gewijzigd.   
In de Verordening GBA 2010 is opgenomen dat uw raad aan ons college de bevoegdheid 
verleent om de bij deze verordening behorende bijlagen bij te werken en separaat van de 
verordening vast te stellen. Hierdoor kan ons college adequaat handelen en is er een korter 
besluitvormingstraject als er zich wijzigingen voordoen.  

 
2.   Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Met de vaststelling van de verordening is deze geactualiseerd en voldoet onze gemeente aan 
de eisen van de Wet GBA en de Wet bescherming persoonsgegevens.   
Met het verlenen van de bevoegdheid aan ons college om de bijlagen bij te werken is het 
bestuurlijke besluitvormingstraject korter. Bij een wijziging in een van de bijlagen hoeft uw 
raad niet de gehele verordening vast te stellen. 
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3.   Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
4.   Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Alle medewerkers die geautoriseerd zijn voor het gebruik van de GBA, die zijn aangewezen  
als functionaris voor het beheer van de GBA en aan wie ondermandaat is verleend om   
rechtmatig het werk uit te voeren. 
  

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Niet van toepassing. 
 

6.  Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt  
     de raad daarover gerapporteerd? 

De Verordening GBA 2010, de toelichting en de bijlagen worden: 
- bekendgemaakt in de gemeentekrant;  
- geplaatst op de gemeentelijke website en op de landelijke voorziening  

www.overheid.nl ; 
- gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens. 

 
7.  Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
     De vaststelling van de Verordening GBA 2010 heeft geen financiële gevolgen. 

 
8.  Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
     Met de geactualiseerde Verordening GBA 2010 voldoet onze gemeente aan de eisen van de  
     Wet GBA en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
      
Bijlagen 
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010, de toelichting en de 
bijlagen. 

 
 

Bergen, 28 september 2010 
 
 

College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris   burgemeester 

http://www.overheid.nl/

	Bijlagen 

