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Onderwerp
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Gevraagde beslissing

vaststelling Verordening Basisregistratie Persoonsgegevens

Bevoegdheid

Artikel 147 Gemeentewet:
Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld
voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de
raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is
toegekend.
Artikel 96 Wet GBA:
Bij of krachtens gemeentelijke verordening worden de
systematische verstrekking van gegevens aan
binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot
de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de
basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de
gemeente geregeld. Bij of krachtens deze verordening wordt in
ieder geval voorzien in de verstrekking van gegevens uit de
basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers, voor
zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van
hun taak.

Inleiding en probleemstelling

Oplossing

Meetbare doelstellingen/output

Deze verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de
persoonsinformatiehuishouding. De gemeente vervult de rol van
decentraal beheerder van persoonsgegevens over personen die
zij tot haar eigen bevolking rekent en dient afnemers, zowel
binnen als buiten de gemeente van die persoonsgegevens te
voorzien.
De gemeente vervult de rol van decentraal beheerder van
persoonsgegevens over personen die zij tot haar eigen bevolking
rekent en dient afnemers, zowel binnen als buiten de gemeente
van die persoonsgegevens te voorzien. Daarnaast is de
gemeente zelf ook afnemer van persoonsgegevens over
personen die niet tot haar inwoners worden gerekend.

De wetgever verplicht de gemeente om in ieder geval de
systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke
afnemers, de bestandkoppelingen en de rechtstreekse
raadplegingen van de eigen GBA in een verordening te regelen.

Ook de verstrekkingen aan zogenaamde vrije derden dient bij of
krachtens een verordening te worden geregeld. Deze
verordening voorziet daarin en daarmee voldoet de gemeente
aan de vereisten zoals gesteld in de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA).
Beslag op middelen

Geen

Evaluatie

NVT

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

M. van den Hende
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2012;
gelet op de verplichting om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke
afnemers, de bestandskoppelingen en de rechtstreekse raadpleging van de eigen GBA in een
verordening te regelen;
b e s l u i t:

de Verordening Basisregistratie Personen vast te stellen, onder vermelding dat de
verordening na publicatie in werking treedt waarna de Verordening Gemeentelijke
Basisadministratie d.d. 21 augustus 2007 komt te vervallen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 27 maart 2012

Dienstverlening/GA

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

