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Advies DB
Onderwerp:

Advies privacy rapportage

Concept besluit:

Rapportage Privacy ter kennisgeving aannemen en accorderen.

Samenvatting:

In kader van de uitkomsten van een controle op de status van
privacy op basis van een meetinstrument van de Informatie
BeveiligingsDienst (IBD), hierbij de rapportage over de periode
van Juni 2019 tot Juni 2020
Gezien het feit dat het merendeel betrekking heeft op de
bedrijfsvoering is de rapportage reeds gedeeld met het DT/MT.
Het ligt in de bedoeling deze rapportages (aangepast aan
gemeente sjabloon) ook aan de separate colleges aan te reiken
met daarbij een Raadsbrief ten behoeve van de verantwoording
aan de gemeenteraden.
We scoren op het gebied van privacy een voldoende. Als SED
organisatie en separate gemeenten voldoen we aan de minimale
vereisten van de AVG. Er zijn een aantal lacunes te melden en
we zullen nóg meer moeten acteren op gebied van ‘privacy-bydesign’
In de rapportage is een prioritering benoemd:
1) Het vastleggen van de meest kritische processen;
2) Het herijken van een aantal eerder uitgevoerde DPIA’s uit
2017;
3) Het meer begeleiden van management en bestuur in de
doorontwikkeling van informatiebeveiliging en privacy.
Gegevens advies

Wat kost het financieel en
aan (extra) uren?

Nvt.

Hoe is de uitgave gedekt?

Nvt.
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Vervolgprocedure
Publicatie

Nee

OR

Nee

AB (indien van toepassing)

Nee

Colleges SED

Ja

Raden SED

Ja

1.

Bijlage(n)
Rapportage Privacy 2019-2020

2.

Concept Raadsbrief

3.

Besluit
Datum
Managementteam

Conform/aangepast, namelijk:

Directeur bedrijfsvoering

Conform/ aangepast, namelijk:

Directie SED

Conform/ aangepast, namelijk:

Dagelijks bestuur

Conform/ aangepast, namelijk:

Algemeen bestuur

Conform/ aangepast, namelijk:

Toelichting
Bij het advies d.d.: 25 september 2020

Advies DB
Inleiding c.q. aanleiding
Betreft hier een jaarlijkse rapportage over de periode juni 2019 – juni 2020. Er worden
aanbevelingen gedaan voor het aankomende jaar.

Wettelijk en beleidskader
AVG; artikel 5.2 (verantwoordingsplicht).
Vraagstelling / inhoud / afweging van belangen en beoogd resultaat
De rapportage te accorderen ter kennisgeving en de daarbij aangegeven aanbevelingen voor 2020
en 2021, waar nodig, te onderstrepen in nut en noodzaak. Vooralsnog zijn er geen extra middelen
nodig om de aanbevelingen te bereiken.
We scoren op het gebied van privacy een voldoende. Als SED organisatie en separate gemeenten
voldoen we aan de minimale vereisten van de AVG. Er zijn een aantal lacunes te melden en we
zullen nóg meer moeten acteren op gebied van ‘privacy-by-design’.
Het streven naar een verbetering op het gebied van privacy is geen doel op zich. Het verbeteren
zou een continue proces moeten zijn waarbij het totale pakket van dienstverlening aan onze klant
naar een hoger niveau wordt getild. Een verbetering van de uitvoering van de privacy wetgeving en
basisbeginselen zou hier zeker aan bijdragen.
De benoemde verbeterpunten kunnen in aankomend jaar gestalte krijgen. In de rapportage is een
prioritering aangegeven, welke als volgt is geduid:
1) Het vastleggen van de meest kritische processen;
2) Het herijken van een aantal eerder uitgevoerde DPIA’s uit 2017;
3) Het meer begeleiden van management en bestuur in de doorontwikkeling van
informatiebeveiliging en privacy.
In het aankomende jaar zal in de privacy rapportage op de benoemde aanbevelingen de
vorderingen worden aangegeven. Het management van SED zal periodiek gerapporteerd krijgen
wat de status is van de vorderingen op het gebied van de aangegeven aanbevelingen. Op deze
wijze kan het management tijdig (bij-)sturen op die onderdelen welke van belang zijn voor de
organisatie in het algemeen en privacy in het bijzonder.
Na accordering zal een raadsbrief (concept bijgesloten) worden opgesteld voor het informeren van
de separate gemeenteraden.
Integrale voorbereiding
Voortkomende uit het meet-instrument van de IBD is de status van privacy gevisualiseerd in
tabellen. Daarnaast is op basis van uitgevoerde DPIA’s (privacy impact analyses) een goed beeld
verkregen over de huidige status van privacy binnen de organisaties.

Financiële aspecten / kosten
Nvt.
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Risico’s
Het niet accorderen van de rapportage kan binnen de ENSIA 2020 duiden op onvoldoende
betrokkenheid van directie en colleges op gebied van privacy. Privacy valt onder de
verantwoordelijkheid van directie en colleges. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen
dienen zij regelmatig op de hoogte te worden gesteld over de status van informatiebeveiliging. Het
niet voldoen aan de AVG kan uiteindelijk leiden tot aanzienlijke schade (boete AP, bedrijfsschade,
Imagoschade).
Alternatieven
Geen
Verdere procedure en planning (inclusief communicatie en burgerparticipatie)
De rapportage zal, aangepast op gemeente sjabloon, worden doorgezet naar de separate S, E en
D colleges, voorzien van een raadsbrief, ten einde de rapportage ter informatievoorziening met de
Raden te delen.

