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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 12INT02924 

Gemeente 
Hellendoorn 

Datum vergadering: 2 2 JAf\ļ 2013 
Nota openbaar: Ja 

^ Onderwerp: Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) 

Advies: 
De gemeenteraad voorstellen de nieuwe verordening BRP vast te stellen, conform bijgevoegd 
concept-raadsbesluit, onder intrekking van de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie van 
persoonsgegevens (GBA) van 23 juni 2008. 

Besluit B en W: C(fkfŭ ľ * A Ojj[Á U 
Korte samenvatting: 
De gemeente beheert de persoonsgegevens van haar eigen inwonersfo.a. gegevens over de 
naam-adres-woonplaats, gegevens over de ouders, huwelijkgegevensj en dient afnemers, zowel 
binnen als buiten de gemeente, van die persoonsgegevens te voorzien. Bijvoorbeeld de 
Belastingdienst of de Pensioenfondsen. De wetgever verplicht de gemeente om dit in een 
verordening te regelen. De verordening moet worden aangepast omdat na 2008 de 
GBAįGemeentelìjke Basisadministratie van persoonsgegevens) aangemerkt is als Gemeentelijke 
Basisregistratie Personen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente en andere overheidsorganisaties 
de (NAW)persoonsgegevens moet gebruiken zoals die in de Basisregistratie Personen zijn 
vastgelegd. Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van persoonsgegevens van personen die 
niet tot haar inwoners worden gerekend. (GBA-Vj. Bijvoorbeeld personen die hier in de gemeente 
grond of eigendom hebben en elders wonen, maar dus hier aangeslagen worden voor 
bijvoorbeeld de WOZ. Ook de verstrekkingen aan zogenoemde vrije derden moet in een 
verordening worden geregeld. 

Aanleiding: 
Op grond van artikel 1 20a van de Wet GBA wordt eens in de drie jaar een verplichte audit 
gehouden. Dit gebeurt door een geautoriseerde auditinstelling in opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De laatste audit was in 2010 . Op 25 en 26 maart 
2013 zal er wederom een GBAaudit plaatsvinden. 

Relevante eerdere besluiten: 
Deze verordening vervangt de verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 
van 23 juni 2008 . 

Doelstelling: 
De verordening Gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) maakt deel uit van het nieuw vast 
te stellen Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten. Na vaststellen van dit totale 
informatiebeveiligingsplan, voldoen we weer aan alle wettelijke eisen. 

Oplossing: 
Deze audit bestaat uit een inhoudelijke toets op de persoonsgegevens, uit een procesmatig 
gedeelte en uit een privacygedeelte. Op 25 en 26 maart 2013 staat Hellendoorn op de rol om de 
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e audit te ondergaan. De laatste audit was op 28 juni 2010 en daarbij zijn wij op alle onderdelen 
geslaagd. Omdat er sedert 2010 de nodige aanpassingen I wijzigingen zijn geweest zowel in wet

en regelgeving alsook in de personele sfeer dient de verordening aangepast te worden 
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De vaststelling van genoemde verordening BRP is het sluitstuk van het totaal vernieuwde 
Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten. 

hffecten: 

Planning: 
Er wordt naar gestreefd om het totale informatiebeveiligingsplan, dus inclusief Verordening BRP 
voor de GBA-audit (eind maart 2013) ter vaststelling aan te bieden. 

Financiële consequenties: 
De financiële middelen in het kader van het totale informatiebeveiligingsplan zijn in de reguliere 
begroting opgenomen. 

Personele consequenties: 
Geen. 

Juridische consequenties: 
Door het vaststellen van deze verordening voldoen we weer aan alle wettelijke eisen uit de Wet 
GBA. 

Informatisering I Automatisering: 

Burger- en overheidsparticipatie: 

Communicatie: 

Overige consequenties: 


