
 

 
 
Agendapunt                                  : 6. 
Voorstelnummer : 06-032 
Raadsvergadering : 26 juni 2014 
Naam opsteller : Tineke Ruiter 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouders : Burgemeester H. Hafkamp 
Registratienummer                       :  
Zaaknummer                                :  
 
Onderwerp:  Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen  

gemeente Bergen (NH) 2014 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente 

Bergen (NH) 2014 vast te stellen. 
- De raad delegeert de bevoegdheid aan het college om nadere regels vast te 

stellen. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Wet BRP 
Op 6 januari 2014 is de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) in werking getreden.  
De nieuwe wet vervangt de Wet gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens en voegt de 
Registratie Niet Ingezetenen (RNI) toe. In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn gegevens 
opgenomen van ingezetenen van Nederland en van personen die niet in Nederland wonen maar 
wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de niet-ingezetenen.  
Het college is verantwoordelijk voor het bijhouden van persoonsgegevens van ingeschrevenen van 
de gemeente Bergen (NH). 

 
Verstrekking van persoonsgegevens 
Het primaire doel van de Wet BRP is overheidsorganen voorzien van de in de registratie 
opgenomen gegevens van ingezetenen, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van hun publiekrechtelijke taak. Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen ook gegevens 
aan derden worden verstrekt.  

 
Verordening BRP 
In de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Bergen (NH) 2014 
(verordening BRP) zijn de verstrekkingen van persoonsgegevens aan organen van de gemeente 
en aan derden geregeld.  
 
Delegatie aan college Nadere regels BRP 
In de verordening BRP delegeert uw raad de bevoegdheid aan het college om nadere regels vast 
te stellen. In de nadere regels BRP is specifiek uitgewerkt: 
- welke organen van de gemeente rechtstreeks toegang hebben tot de BRP; 
- welke applicaties van de binnengemeentelijke organisatieonderdelen zijn aangesloten op   

de BRP; 
- welke derden uw college aanwijst die recht hebben op de verstrekking van  
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persoonsgegevens.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als uw raad de verordening vaststelt worden persoonsgegevens rechtmatig verstrekt aan organen 
van de gemeente en aan derden en heeft het college de bevoegdheid om de uitvoering vast te 
stellen in nadere regels. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.: 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Alle afdelingen van de gemeente zijn bij de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken verplicht 
gebruik te maken van de gegevens uit de basisregistratie personen. 
 
Regionale samenwerking 
 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten:Castricum, Heiloo en Uitgeest 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Er is afstemming geweest over de verordening BRP en nadere regels BRP met de collega’s 
Publieksdiensten van de gemeente Castricum, Heiloo en Uitgeest. 
De colleges van Bergen, Heiloo en Uitgeest stellen aan de raad voor om aan het college de 
bevoegdheid te delegeren nadere regels vast te stellen. Gemeente Castricum heeft het opstellen 
van de verordening BRP uitbesteed aan een adviesbureau. In het model dat het adviesbureau aan 
gemeente Castricum voorstelt houdt de raad de bevoegdheid om organen van de gemeente en 
derden aan te wijzen die recht hebben verstrekking van gegevens.  
De keuze van gemeente Castricum heeft vooralsnog geen consequenties voor de BUCH 
samenwerking. 
 
 
Burgerparticipatie: niet van toepassing. 
 
Externe communicatie :  
De verordening BRP wordt : 

- bekendgemaakt in de gemeentekrant.  
- gepubliceerd op onze gemeentelijke website 
- gepubliceerd op de landelijke website www.overheid.nl 
- gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens. 

 
Extern overleg gevoerd met : niet van toepassing. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Niet van toepassing. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
 
De verordening BRP treedt inwerking met terugwerkende kracht tot en met 6 januari 2014 (de 
datum van inwerkingtreding van de Wet BRP). 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Met het vaststellen van de verordening zijn geen middelen gemoeid. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
Er zijn geen externe subsidiebronnen 
 
Risico’s 

    Niet van toepassing. 
 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Als de raad de verordening vaststelt kunnen rechtmatig persoonsgegevens worden verstrekt aan 
organen van de gemeente en aan derden en is aan het college de bevoegdheid gedelegeerd om 
nadere regels vast te stellen. 
 
 
Bijlagen:  Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen  

gemeente Bergen (NH) 2014. 
 
 
 
 
 
Bergen, 13 mei 2014 

 
College van Bergen, 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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