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Stand van zaken implementeren maatregelen AVG

Geachte leden van de raad,
Wij hebben in onze vergadering van 9 oktober 2018 het privacyreglement van de gemeente Emmen en de
bijlage bij het privacyreglement, het reglement taken en bevoegdheden functionaris voor
gegevensbescherming, vastgesteld. Tevens is besloten om het privacyreglement met terugwerkende
kracht tot 25 mei 2018 in werking te stellen. Daarnaast is de privacy verklaring en het visiedocument
privacy & persoonsgegevensbescherming Gemeente Emmen vastgesteld. Dit vloeit voort uit het project
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)dat als doelstelling heeft om de zeven AVGmaatregelen te realiseren die vanuit de VNG waren geadviseerd om minimaal voor elkaar te hebben.
Met onze brief van 24 mei 2018 met kenmerk 18.023121 hebben wij u de ledenbrief van de VNG gestuurd
waarin deze AVG-maatregelen worden toegelicht.
Een ander vereiste van de AVG is dat een register bijgehouden dient te worden waarin de verwerkingen
van persoonsgegevens binnen de gemeente Emmen wordt vastgelegd. Het adviesbureau BMCheeft eind
juni 2018 een adviesrapport en het verwerkingsregister van persoonsgegevens opgesteld op basis van
interviews met 100 medewerkers. Dit verwerkingsregister wordt nog uitgebreid met verwerkingen vanuit
Openbaar Onderwijs Emmen. In november wordt het verwerkingsregister voor alle geïnterviewden door
BMCtoegelicht. Het verwerkingsregister zal vervolgens aan ons college worden voorgelegd om te worden
vastgesteld.
In het visiedocument is vastgelegd wat in lijn met onze dienstverleningsambities en de eisen uit de
normenkaders, zoals de AVGen de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), de visie van de
gemeente is op het gebruik van persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering. Om meer inzicht te krijgen
in welke organisatorische en technische maatregelen nog gerealiseerd moeten worden om deze visie te
realiseren, is naast het traject van BMCeen Quickscan uitgevoerd. Dit inzicht geeft aan dat er de
komende jaren in het licht van de AVG nog diverse andere inspanningen noodzakelijk zijn, onder meer
op het gebied van security, verantwoordingsplicht, gegevensmanagement en contractmanagement.
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In 2019 en 2020 wordt vanuit risicomanagement planmatig de verdere stappen gezet om dit te realiseren
en de visie stevig te verankeren binnen de organisatie. Deze gefaseerde aanpak strookt met het
programma Digitale Agenda 2020 waar alle gemeenten zich aan hebben geconformeerd. In de te
realiseren pijlers van dit programma zijn de elementen privacy en informatieveiligheid expliciet
opgenomen als randvoorwaarden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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