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Collegebesluit 

De rapportage over het jaar 2021 en het jaarplan 2022 Algemene verordening gegevensbescherming 
(Avg) vast te stellen en in het kader van de actieve informatie ter kennisneming te sturen naar de 
gemeenteraad. 
 

Toelichting/achtergrond 

De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) legt in artikel 5 de verantwoordelijkheid voor 
naleving ervan bij de organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Door als gemeente Súdwest-
Fryslân te voldoen aan deze zogenaamde verantwoordingsplicht (accountability) wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. Dit 
document voorziet in het afleggen van de verantwoordingsverplichting. Toelichting:  
Het college is er verantwoordelijk voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de 
Avg. De Avg is het centrale kader en biedt het belangrijkste houvast voor de wijze waarop de 
gemeente omgaat met persoonsgegevens. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie zijn de 
centrale uitgangspunten van de Avg. Digitalisering en de toepassing van nieuwe technologieën 
leiden tot veranderingen in de samenleving. Hierdoor verschuiven ook de verwachtingen die 
inwoners hebben van de gemeentelijke dienstverlening, het beheer van de openbare ruimte, het 
toezicht en de handhaving, en de wijze waarop het beleid vorm krijgt. Het gebruik van gegevens 
speelt een belangrijke rol bij het waarmaken van die verwachtingen. Er wordt gestreefd naar 
kwalitatief hoogwaardige dienstverlening met daarbij een zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens. De rapportage over 2021 geeft weer hoe de gemeente Súdwest-Fryslân er op dit 
vlak voor staat. Daaraan gekoppeld wordt het Jaarplan 2022 waarin wordt aangegeven welke acties 
er in 2022 gepland staan. 
 

Bijlage(n) 

Rapportage 2021 en Jaarplan 2022 Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) 
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