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VVD fractie, gemeente Bergen 
Postbus 175  
1860 AD  BERGEN (NH) 
 

ALG 51 
 

beantwoording schriftelijke vraag over voortgang implementatie AVG  
 
O.00000143 
uitgaand 

Domein : Informatisering & Automatisering Ons kenmerk : 18uit01618 
Team : I-adviseurs Zaaknummer : BB18.00254 
Contactpersoon : Youri Lammerts van Bueren Uw brief van : 1 mei 2018 
Telefoonnummer : 088 909 7456 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : - Verzenddatum :  
      
   

Onderwerp : voortgang implementatie AVG 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 1 mei  jl. stelt u met verwijzing naar artikel 40 van het Reglement van Orde de 
navolgende vraag: 

- Kan uw college aangeven wat de huidige stand van zaken is en of de gemeente 
bergen(NH) en de BUCH-werkorganisatie klaar is voor de AVG? 

 

Antwoord college 

- Op 1 mei jl. is de raadsnotitie ‘Informatieveiligheid en privacy in 2017’ geplaatst op de 
ingekomen stukkenlijst voor de raad van 31 mei 2018. 

- Bijlage 2 van deze raadsnotitie ‘Voortgang op implementatie AVG’ geeft een 
uitgebreid antwoord op de schriftelijke vraag van de fractie van de VVD.  

 
Snelkoppeling naar: 

- Lijst ingekomen stukken van de raad van 31 mei 2018, week 18 

- Memo van het college aan de raad betreft raadsnotitie ‘Informatieveiligheid en privacy 
in 2017’ 

 

Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Youri Lammerts van Bueren, Chief 
Information Security Officer van het team I-adviseurs via telefoonnummer 088 909 7456. Wilt 
u bij correspondentie het kenmerk 18uit01618 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

 

 

mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
1  

 

http://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/31-mei/19:30/Weeklijst-Raad-week-18.pdf
http://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/31-mei/19:30/is-2018-05-31-raadsnotitie-informatieveiligheid-en-privacy-2017.pdf
http://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/31-mei/19:30/is-2018-05-31-raadsnotitie-informatieveiligheid-en-privacy-2017.pdf
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         :  VVD 
 

Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 
 

Datum 1 mei 2018 

Onderwerp AVG 

Toelichting Met ingang van 25 mei 2018 moeten ook alle Nederlandse 
gemeenten voldoen aan de nieuwe Europese privacyverordening, 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Vragen Kan uw college aangeven wat de huidige stand van zaken is en of 
de gemeente bergen(NH) en de BUCH-werkorganisatie klaar is 
voor de AVG? 

Naam en ondertekening 
 
 
 

Jan Houtenbos 
Fractie VVD 
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