
  

Naam onderzoek Inhoud verwerking

Contactgegevens 

verwerkingsverant

woordelijke en FG

Verwerkingsdoelei

nden

Rechtmatige 

grondslag

Categorieën van 

betrokkenen

Categorieën van 

(bijzondere) 

persoonsgegevens

Bewaartermij

n

Categorieën van 

(interne en 

externe) 

ontvangers

Doorgifte aan 

een derde land of 

internationale 

organisatie?

Samenwerkende 

partijen +

Convenant / 

privacyprotocol?

Verdere 

verwerking 

(niet conform 

doel, wel 

verenigbaar) 

Einde verwerking

Woonbeleid

Contactpersonen ten 

behoeve van het 

onderzoek

FG rekenkamer

Onderzoek (ex  

artikel 182  

Gemeentewet)

artikel 6 lid 1 

onder a AVG 

(expliciete 

toestemming)

Ambtenaren en 

bestuurders 

gemeente

Alleen 

persoonsgegevens 

(Naam, organisatie, 

functie, e-mailadres, 

telefoonnummers)

Maximaal 5 

jaar
Nvt Nvt Nvt Nee

moment van 

publicatie 

onderzoek

Kwaliteit 

Raadsvoorstellen

Contactpersonen ten 

behoeve van het 

onderzoek

FG rekenkamer

Onderzoek (ex  

artikel 182  

Gemeentewet)

artikel 6 lid 1 

onder e AVG 

(vervulling 

taak van 

algemeen 

belang)

Ambtenaren en 

bestuurders 

gemeente

Alleen 

persoonsgegevens 

(Naam, organisatie, 

fucntiem e-mailadres, 

telefoonnummers)

Maximaal 5 

jaar
Nvt Nvt Nvt Nee

moment van 

publicatie 

onderzoek

LVO Bevoegdheden 

gemeenteraad, 

monopoliepositie

Contactpersonen ten 

behoeve van het 

onderzoek

FG rekenkamer

Onderzoek (ex  

artikel 182  

Gemeentewet)

artikel 6 lid 1 

onder e AVG 

(vervulling 

taak van 

algemeen 

belang)

Ambtenaren en 

bestuurders 

gemeente, 

raadsleden, 

burgers

Alleen 

persoonsgegevens 

(Naam, organisatie, 

functie, e-mailadres, 

telefoonnummer), geen 

bijzondere 

persoonsgegevens.

Maximaal 5 

jaar
Nvt Nvt Nvt Nee

moment van 

publicatie 

onderzoek



 

Naam activiteit
Naam 

verwerking
Inhoud verwerking

Contactgegevens 

verwerkingsverantwoor

delijke en FG

Verwerkingsdoeleinden
Rechtmatige 

grondslag

Categorieën 

van 

betrokkenen

Categorieën van (bijzondere) 

persoonsgegevens
Bewaartermijn

Categorieën 

van (interne 

en externe) 

ontvangers

Doorgifte aan 

een derde land 

of 

internationale 

organisatie?

Samenwerken

de partijen +

Convenant / 

privacyprotoco

l?

Gezamenlijk

e 

verantwoor-

delijkheid? 

Verdere 

verwerking 

(niet conform 

doel, wel 

verenigbaar) 

Einde 

verwerking

Contactperson

en rekenkamer

Contactpersone

n
Contactgegevens

FG rekenkamer (zie 

website rekenkamer)

Betrokkenen informeren 

over rapporten en 

activiteiten van de 

rekenkamer 

artikel 6, eerste lid 

onder a AVG

ambtenaren, 

bestuurders 

gemeente, pers, 

politici, 

medewerkers, 

organisaties, 

professionals

NAW- en e-mailgegevens en, 

in het geval van raadsleden, 

ook de politieke partij.

geen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee wisselend

Financiën - 

crediteuren

Crediteurenad

ministratie

Crediteuren: 

opboeken en 

betaalbaar stellen 

facturen.

FG rekenkamer (zie 

website rekenkamer)

Registratie 

contactpersonen i.v.m. 

vragen facturen.

artikel 6, eerste lid 

onder b AVG 

medewerkers, 

crediteuren
NAW- en e-mailgegevens

max 5 jaar na 

ontvangst
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee

eind 

dienstverlening

Financiën - 

debiteuren

Debiteurenadm

inistratie

Debiteuren / innen 

facturen.

FG rekenkamer (zie 

website rekenkamer)

Registreren t.a.v. 

personen.

artikel 6, eerste lid 

onder b AVG 

medewerkers, 

dediteuren
NAW- en e-mailgegevens

max 5 jaar na 

ontvangst
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee

eind 

dienstverlening

Postregistratie 

en verwerking

Postregistratie 

en verwerking

Postregistratie van 

ingekomen en 

verstuurde 

correspondentie 

(per post en per e-

mail).

FG rekenkamer (zie 

website rekenkamer)

Ervoor zorgdragen dat 

inkomende en uitgaande 

correspondentie bij de 

juiste personen terecht 

komen.  

artikel 6, eerste lid 

onder f AVG

burgers, 

medewerkers, 

organisaties, 

ambtenaren, 

bestuurders

NAW- en e-mailgegevens
max 5 jaar na 

ontvangst
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee

afhandeling 

post

Sollicitatie

Sollicitaties van 

leden, inhuur 

derden e 

ZZP'ers  en 

stagiaires

Brieven / e-mails / 

uitnodigingen / 

beoordelingen.

FG rekenkamer (zie 

website rekenkamer)

Selectie van leden, 

ingehuurde derden en 

stagiaires.

artikel 6, eerste lid 

onder a AVG
burgers NAW- en e-mailgegevens

t/m eind 

sollicitatie
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee

einde 

sollicitatieproce

dure

Registeren 

ZZP'ers
ZZP

Gegevens met 

betrekking tot de 

ingehuurde ZZP'er.

FG rekenkamer (zie 

website rekenkamer)

Het bewaken van 

lopende contracten op 

doorlooptijd, geldigheid 

en tijdelijke verlenging 

of beëindiging, 

anwezigheid VOG, 

geheimhoudings-

verklaring.

artikel 6, eerste lid 

onder b AVG 

ingehuurde 

ZZP'ers
NAW- en e-mailgegevens

max. 5 jaar na 

einde 

aanstelling

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee
einde  

aanstelling

Urenregistratie

s
Urenregistratie

Uren per project 

per activiteit per 

dag.

FG rekenkamer (zie 

website rekenkamer)

Tijdsbesteding per 

onderzoek / overige 

taken / evaluatie 

projecten / 

doorbelasting kosten.

artikel 6, eerste lid 

onder b AVG

artikel 6, eerste lid 

onder f AVG

leden en 

ingehuurde 

ZZP'ers, derden

NAW- en emailgegevens geen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee wisselend

Sleutelregistrat

ie

Sleutelregistrati

e

Registratie welke 

persoon welke 

(electronische) 

toegangssleutel 

heeft ontvangen.

FG rekenkamer (zie 

website rekenkamer)

Medewerker faciliteren 

om werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren.

artikel 6, eerste lid 

onder b AVG

artikel 6, eerste lid 

onder f AVG

leden en 

ingehuurde 

ZZP'ers, derden

NAW- en emailgegevens
einde 

aanstelling
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee

einde 

aanstelling


