
Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Versie: 0.1

Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W
Klappers burgerlijke 

stand
Index op registers van de burgerlijke stand

Personen die in een van de registers van de burgerlijke stand zijn opgenomen 

(geboorte, huwelijk, overlijden)

Naam, aktenummer, rechtsfeit, geb. datum, 

overlijdensdatum, huwelijksdatum, dossiernummer
Nee Intern BW

Onbeperkt o.g.v. het Besluit 

Burgerlijke Stand

College van B&W
Onderzoek verblijfplaats 

inwoners
Actueel houden BRP

In onderzoek gestelden 

Melder

BRP-gegevens, BSN, inclusief de aanduiding in onderzoek, 

onderzoeksdossier
Ja

Interne en externe partijen die inlichtingen over de 

betrokkene kunnen verschaffen

BRP afnemers 

Melder

Wet BRP
Afgebroken 1 jaar

Afgehandeld 5 jaar

College van B&W

Buitengewone 

ambtenaren van de 

burgerlijke stand

Voltrekking huwelijken en geregistreerd partnerschap Buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand
Naam, voornamen, adres, emailadres, tel.nr., 

geboortedatum, geboorteplaats
Nee

A.s. huwelijks(partners)

Rechtbank (i.v.m. beëdiging)
BW 2 jaar.

College van B&W
Registratie naturalisatie- 

en optieverzoeken 

Adviseren van Minister van Justitie i.h.k.v. naturalisatie 

en de Burgemeester i.h.k.v. optie  

Aanvrager

Evtentueel partner van aanvrager

Eventueel kinderen

NAW-gegevens, V-nummer, nationaliteit, evt. gegevens 

ouders, burgerlijke staat, historische adresgegevens, 

dossiernummer,  kopieën paspoort(en) en kopieën 

verblijfsvergunning(en), naturalisatiegegevens,  kopieën 

geboorteakte/huwelijksakte, inburgeringsdiploma 

Nee

IND

Bij optie: Korpschef en 

Justitiële Documentatiedienst (JDD)

Rijkswet op het 

Nederlanderschap (RWN)
12 jaar

College van B&W
Register 

huwelijksdossiers

Verzamelen van gegevens ivm melding voorgenomen 

huwelijk & partnerschap

Aanstaande partners

Getuigen

NAW gegevens, BSN, kinderen (indien van toepassing), 

geboortedatum en -plaats, telefoonnr, mailadres, 

huwelijks, oudergegevens, evt. ex-partners

Ja
BABS

Afdeling burgerzaken

BW

Besluit Burgerlijke Stand (BBS)

Reglement Burgerlijke Stand

2 jaar.

College van B&W
Register 

stembureauleden
Organiseren bemensing van de stembureaus Stembureauleden

NAW, tel.nr., e-mailadres, functie (lid of voorzitter),  

historie, geboortedatum 
Ja

Intern (hoofd interne dienstverlening)

Stembureauleden
Kieswet

Benoeming leden stembureaus 1 

jaar.

Presentielijsten leden 

stembureau's 7 jaar.

College van B&W Reisdocumenten

Afgifte reisdocumenten

(inclusief RAAS) (ook voor vreemdelingen en 

vluchtelingen)

Aanvragers 

NAW, geboortedatum en –plaats, BSN

Biometrie: gelaatscan en vingerafdruk

Pasfoto en lengte, handtekening (niet in staat tot 

ondertekeningen)

Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg.

Nationaliteit, verblijfsstatus,

Documentnummer 

Autoriteit afgifte, inhouding, vermissing, van rechtswege 

vervallen, toestemmingsformulieren ouders/curator

Ja

Voor personalisering naar Identiteit & Diensten

Andere gemeenten i.v.m. vermissing 

RvIG (landelijk register ingenomen & vermissingen)

IND (inzake vreemdelingen- en vluchtelingen 

paspoorten)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Paspoortwet

PUN
16 jaar



Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Versie: 0.1

Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W

Verwerking van 

rijbewijsaanvragen, 

inhoudingen en 

vermissingen

Verwerking van rijbewijsaanvragen, inhoudingen en 

vermissingen
Aanvragers

NAW, BSN, rijbewijsgegevens, rijontzegging, medische 

beperkingen,  handtekening, pasfoto, geb. datum en 

plaats, nationaliteit, rijbewijsnummer, autoriteit afgifte, 

evt. oude rijbewijs

Ja
CBR

RDW

Rijbewijswetgeving

Wegenverkeerswet
11 jaar

College van B&W
Aangehaakte gegevens 

BRP

1. Informatie leveren aan binnengemeentelijke afnemers 

m.b.t. de aangehaakte gegevens

2. dossieraantekeningen ondersteunend ten behoeve van 

de bijhouding van de BRP

Ingeschrevenen BRP

Alle persoonsgegevens die geen deel uitmaken van een 

persoonlijst, maar wel zijn opgenomen in de BRP zoals 

dossieraantekeningen, status van de persoon, 

gezinsverhouding, gezinssterkte, datum adreshouding 

aaneengesloten, stemdistrict, telefoonnummers en e-

mailadressen

Ja Intern gebruik voor bijhouden BRP Intern beheer

Geleverd 20 jaar. 

Afgebroken of niet geleverd 1 

jaar.

College van B&W Afsprakensysteem
Maken van afspraken door klanten van de gemeente 

Woudenberg
Degene die een afspraak wil maken

Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adres, 

emailadres, onderwerp, (mobiele) telefoon, datum 

afspraak, opmerkingen

Nee Intern Intern beheer Niet vastgesteld

College van B&W
Verloren en gevonden 

voorwerpen

Afhandelen aangiften van gevonden en verloren 

voorwerpen
Aanmelders en betrokkenen verloren / gevonden voorwerp

NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres

Datum, plaats en adres, categorie en waarde gevonden 

voorwerp, wie bewaart het voorwerp, wel/niet 

verstrekken gegevens vinder, gegevens bewaarder, soort 

document, nummer document, datum binnenkomst, 

afhandeling, behandelaar, bijzonderheden

Nee Rechtmatige eigenaar (met toestemming)

Publiekrechtelijke taak op  

grond van Burgerlijk Wetboek 

(boek 5 art. 5 t/m 12)

3 maanden bij waarde minder 

dan 450 euro. 1 jaar indien 

waarde meer dan 450 euro

College van B&W
Begraafplaatsadministrati

e

Registratie en administratie van de gemeentelijke 

begraafplaatsen
Rechthebbenden en evt. belanghebbenden, overledenen,  uitvaartverzorger

Rechthebbenden/belanghebbenden: NAW-gegevens, 

relatie tot overledene, telefoonnummer, e-mailadres, 

BSN, geboortedatum

Overledene: naam, voornamen, geboorteplaats en -

datum, datum en plaats overlijden, datum 

begraven/bijzetten/verstrooiing, grafnummer, BSN

Uitvaartverzorger: naam, telefoonnummer, e-mailadres, 

NAW bedrijf

Ja
Uitvaartverzorgers

Afdeling Financiën

Wet op de Lijkbezorging

Verordening algemene 

begraafplaats

Legesverordening 

Blijvend te bewaren

College van B&W

Verzoeken om informatie 

in het kader van milieu, 

bodem en/of 

vergunningen

1. Registratie van informatie over bodem, milieu of 

vergunningen

2. Het verstrekken van informatie over bodem, milieu of 

vergunningen

Aanvragers bodeminformatie (voornamelijk makelaars, projectontwikkelaars 

en adviesbureau's)

Eigenaar grond of vergunninghouder

NAW, e-mailadres, telefoonnummer, persoonsgegevens 

die in de betrokken documentatie staan
nee

Aanvrager

RUD Utrecht (geen persoonsgegevens)
WOB 1 jaar

College van B&W
Verkoop kavels en 

restgroen

Het uitvoeren van koopovereenkomsten (inclusief afkoop 

erfpachtregeling)

Gegadigden/Kopers

Verkopers

NAW, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, tel.nr., 

e-mailadres, luchtfoto's, taxatiegegevens

Partnergegevens: NAW, geboortedatum- en plaats, 

kadastrale gegevens

Nee

Intern gebruik

Notaris

Makelaar

Uitvoering overeenkomst

BW

Aangaan blijvend te bewaren 

Afgebroken 1 jaar

Niet doorgeaan of buiten 

behandeling gesteld 5 jaar.



Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Versie: 0.1

Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W Planologische procedures

1. Het voeren van vooroverleg i.h.k.v. een planologische 

procedure en het behandelen van principeverzoeken

2. Het op aanvraag of ambtshalve voeren van een 

bestemmingsplanprocedure of een afwijkingsprocedure

1. Aanvrager

2. Derde belanghebbenden

3. Contactpersonen van adviserende partijen

1. NAW, e-mailadres, tel. nr., kadastrale gegevens

2. NAW, e-mailadres, tel. nr., kadastrale gegevens

3. Naam contactpersoon, e-mailadres, bedrijfsnaam en 

adres

nee

College van B&W

Andere afdelingen binnen de gemeente

Rechtbank/Raad van State

Iedereen die kennismaakt met de openbare 

stukken (bijv. via website gemeente of overheid.nl)

Betrokken diensten en instanties/partners, zoals 

andere gemeenten, veiligheidsregio, nutsbedrijven, 

provincie en KvK

Onderzoeksbureaus

Wro

Milieuwetgeving

WABO 

Andere relevante wetgeving

Principeverzoek ingewilligd 10 

jaar. Afgebroken 1 jaar. 

Buiten behandeling gesteld of 

afgewezen 20 jaar. 

College van B&W
Planschade/nadeelcomp

ensatie
Behandelen planschadeverzoeken en nadeelcompensatie

1. Aanvragers planschade

2. Contactpersonen van externe adviespartijen

3. Betrokken derden (zoals contractspartijen)

1. NAW, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-

mailadres

2. Naam

3. NAW bedrijf, naam contactpersoon

nee

Intern: financiele administratie

Adviserend bureau (Saoz)

Betrokken derden

Artikel 6.1 Wet ruimtelijke 

ordening 

Afgewezen, afgebroken of buiten 

behandeling gesteld 1 jaar. 

Ingewilligd 7 jaar.

College van B&W
Gemeentelijke 

monumenten

Behandelen van verzoeken gemeentelijke 

monumentenprocedure
Aanvrager en/of gemachtigde NAW, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens locatie Nee

Monumentencommissie

Adviseur (indien van toepassing)

Belanghebbenden (geanonimiseerd)

Intern

Erfgoedverordening

Toegekend blijvend te bewaren. 

Afgebroken 1 jaar

Niet toegekend of buiten 

behandeling gesteld 5 jaar.

College van B&W

Anterieure 

overeenkomsten en 

Exploitatieovereenkomst

en 

Het aangaan van overeenkomsten Verzoeker/initiatiefnemer NAW, zaakgegevens, KvK-gegevens Nee

Ontwikkelaars van ruimtelijke plannen / -projecten

Lokale krant (naam verzoeker en korte zakelijke 

omschrijving o.g.v. Wro)

Notaris

Wet ruimtelijke ordening

BW

Aangegaan 10 jaar. 

Niet doorgegaan 5 jaar. 

Afgebroken 1 jaar.

College van B&W Contractenregister

Overzicht contracten en contracteigenaren om 

contracten te kunnen bewaken, o.m. voortgang 

contractduur

Contactpersonen van leveranciers en contractpartijen

NAW, telefoonnummer, andere persoonsgegevens die in 

het contract en/of de aanbestedingsdocumenten vermeld 

staan 

Nee Intern

Gerechtvaardigd 

belang/Uitvoering 

overeenkomst

Burgerlijk Wetboek

Aanbestedingswet 2012

Afgehandeld 5 jaar. 

Afgebroken 1 jaar.

College van B&W
Registratie huur, verhuur 

en ingebruikgeving

1. Registratie van huur, verhuur en 

gebruikersovereenkomsten betreffende gemeentelijke 

eigendommen en objecten die de gemeente in gebruik 

heeft

2. Monitoren van proces rond beheer en 

verhuur/ingebruikgeving

Eigenaren

Gebruikers

Huurders van onroerende zaken

NAW, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, tel.nr., 

e-mailadres, luchtfoto's

Partnergegevens: NAW, geboortedatum- en plaats, 

kadastrale gegevens

Nee
Intern gebruik (zoals financiële administratie)

Makelaar (ingeval van verkoop)
BW

Uitgevoerd 5 jaar. Afgebroken 1 

jaar.

College van B&W Inkomensvoorzieningen 
Voorzien in inkomen op grond van landelijke en lokale 

regelgeving, inclusief boetes, verhaal en invordering

1. Aanvrager, partner en inwonende (meerderjarige) kinderen aanvrager

2. Onderhoudsplichtigen van aanvrager/gerechtigde

3. Overige inwonenden bij aanvrager

4. Derden

BSN, NAW, emailadres, telefoonnr., geboortedatum

Gegevens voor:

- vaststellen recht op bijstand

- berekenen hoogte uitkering

- berekenen kostendelersnorm

Verplichtingen aan derden

Gezondheidsgegevens, strafrechtelijke gegevens, 

gegevens over hinderlijk gedrag

Samenloopsignalen-Inlichtingenbureau

Anonieme meldingen

Fraudepreventiescan - d.m.v. open bronnen (social media 

etc.)

Echtscheidingsvonnis (van onderhoudsplichtigen) 

Huurovereenkomst (onderhoudsplichtigen)

Ja

Deurwaarder

Rechtbank

Ministerie BZK

Instituut gezondheidszorg

RDW

Inlichtingenbureau

IND

COA

UWV

Politie/SR

LBIO (Landelijk bureau inning 

onderhoudsbijdragen)

Incassobureau

Coöperatieve vereniging De Kleine Schans

Participatiewet, IOAW, IOAZ, 

Bbz, e.a. Sociale 

zekerheidswetgeving

7 jaar



Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Versie: 0.1

Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W
Ondersteuning bij 

arbeidsinschakeling

De maatschappelijke participatie van cliënten bevorderen 

en waar mogelijk met als einddoel terugkeer in het 

arbeidsproces te bewerkstelligen.

Uitkerings- en niet-uitkeringsgerechtigde aanvragers van ondersteuning bij 

arbeidsinschakeling

Identificatie- en communicatiegegevens incl BSN-nr,

Arbeidsmarktgegevens, gezondheidsgegevens, 

strafrechtelijke gegevens (incidenteel), 

opleidingsgegevens, diploma's

Nationaliteit, Rijbewijs, vervoermiddel, Beschikbaarheid 

van CV, Beschikbaarheid, Salarisindicatie, Gesprekspartner 

re-integratiebedrijf, schulden, Wet taaleis, 

inburgeringsgegevens, daginvulling, doelgroepregister

Ja

Gecontracteerde opdrachtnemers die 

ondersteuning bieden bij arbeidsinschakeling

Indicatie- en re-integratiebedrijven

Arbo-artsen

Participatiewet, IOAW, IOAZ, 

e.a. Sociale 

zekerheidswetgeving

Verstrekt 10 jaar. 

Geweigerd of buiten behandeling 

gesteld 5 jaar. 

Afgebroken 1 jaar.

College van B&W Rioolaansluiting
Het verzorgen van rioolaansluitingen van woningen, 

bedrijven en gebouwen

Bewoner

Contactpersoon van bouwer
NAW, telefoonnummer, e-mailadres Nee Alleen intern Aansluitverordening riolering 7 jaar

College van B&W
Vergunningen kabels en 

leidingen
Behandelen aanvragen vergunningen kabels en leidingen Contactpersonen van nutsbedrijven

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, NAW bedrijf, KvK-

nummer
Nee Alleen intern

Telecommunicatiewet

APV

Afgebroken of verleend 1 jaar. 

Geweigerd of buiten behandeling 

gesteld 5 jaar.

In Moor niet bekend

College van B&W Ontheffing stookverbod Behandelen aanvragen ontheffingen om te mogen stoken 

Aanvragers ontheffing

Indieners bezwaar/zienswijze

Eigenaren terreinen

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, locatie waar 

ontheffing voor geldt, soort vuur/hout waarvoor 

ontheffing kan worden verleend

nee

Hulpverleningsdiensten (zoals politie, 

veiligheidsregio)

Interne afdelingen

Wet Milieubeheer

APV

Geweigerd 5 jaar

Afgebroken en verleend 1 jaar, 

Buiten behandeling gesteld 5 

jaar.

Burgemeester of 

College B&W

APV vergunningen, 

ontheffingen, meldingen 

en verklaring van geen 

bezwaar

Behandelen van aanvragen om APV vergunningen en 

ontheffingen, meldingen en verklaring van geen bezwaar
Aanvragers

NAW, geboortedatum en -plaats, telefoonnummer, e-

mailadres, organisatie die wordt vertegenwoordigd, 

vergunning- of ontheffingsoort, kopie inschrijving KvK

nee

Veiligheidsregio Utrecht (Brandweer en GHOR)

Politie

Interne afdelingen (zoals financiën en toezicht)

Belanghebbenden (via publicatie de 

Woudenberger/website > nooit naam erbij)

APV
Afgebroken en aanvaard 1 jaar, 

Geweigerd 5 jaar.

Burgemeester

Drank- en 

horecavergunningen/-

ontheffingen

Behandelen van aanvragen om vergunningen en 

ontheffingen i.h.k.v. de drank- en horecawet

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de 

georganiseerde misdaad

Aanvragers, ondernemers, beheerders en bedrijfsleiders van de 

desbetreffende inrichtingen, bestuurders verenigingen

NAW, BSN (alleen bij volledige DHW-vergunning), tel.nr., 

geboortedata, email 

Oppervlakte en andere inhoudelijke gegevens

Gegevens Kamer van Koophandel

Financiële gegevens

Strafrechtelijke gegevens

Verklaring sociale hygiene

Arbeidscontracten, werktijden 

Bibob-gegevens (bij vermoedens/signalen)

Voortgangsdata

ja

Politie

Regionaal informatie en expertisecentrum (bij 

vermoeden van misbruik van voorzieningen)

Bureau Bibob (alleen bij nader onderzoek)

Interne afdelingen, zoals burgerzaken en loket 

leefomgeving

Belanghebbenden (via publicatie de 

Woudenberger/website > nooit naam erbij)

Drank- en Horecawet

Bibob

Afgebroken en Verleend 1 jaar, 

Geweigerd en buiten 

behandeling gesteld 5 jaar.

Burgemeester
Aanwezigheidsvergunnin

g Kansspelautomaten

Behandelen aanvragen vergunning aanwezigheid 

automaat in horeca

Bij samenhang Drank- en Horeca ook: 

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de 

georganiseerde misdaad

Ondernemers, beheerders en bedrijfsleiders van de desbetreffende 

inrichtingen, exploitant speelautomaten

NAW, BSN, tel.nr., geboortedata, email 

Aantal automaten en soort

Gegevens Kamer van Koophandel

Bij samenhang Drank- en Horeca aanvraag ook:

Strafrechtelijke gegevens

Verklaring sociale hygiene

Arbeidscontracten, werktijden 

Bibob-gegevens (bij vermoedens/signalen)

Voortgangsdata

ja

Belanghebbenden (via publicatie huis-aan-

huis/website > nooit naam erbij)

Bij samenhang Drank- en Horeca aanvraag ook 

naar:

Politie

Regionaal informatie en expertisecentrum (bij 

vermoeden van misbruik van voorzieningen)

Bureau Bibob (alleen bij nader onderzoek)

Landelijk bureau (Almelo)

Wet op de Kansspelen

APV

Speelautomaten 

aanwezigheidsvergunning. 

Verleend en Afgebroken 1 jaar

Geweigerd en buiten 

behandeling gesteld 5 jaar.
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Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

Burgemeester
Horeca 

exploitatievergunningen

Het houden van regie op de openbare orde en veiligheid 

(leefomgeving horecabedrijf)

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de 

georganiseerde misdaad

Vergunningaanvragers (exploitanten) en medewerkers van horeca-

inrichtingen en speelhallen

NAW, BSN (alleen bij volledige DHW-vergunning), tel.nr., 

geboortedata, email 

Oppervlakte en andere inhoudelijke gegevens

Gegevens Kamer van Koophandel

Strafrechtelijke gegevens

Verklaring sociale hygiene

Arbeidscontracten, werktijden 

Bibob-gegevens (bij vermoedens/signalen)

Voortgangsdata

ja

Politie

Regionaal informatie en expertisecentrum (bij 

vermoeden van misbruik van voorzieningen)

Bureau Bibob (alleen bij nader onderzoek)

Interne afdelingen, zoals burgerzaken en loket 

leefomgeving

Landelijk bureau (Almelo)

Belanghebbenden (via publicatie huis-aan-huis 

blad/website > nooit naam erbij)

APV

Wet BIBOB

Uitgevoerd 5 jaar

Afgebroken 1 jaar

Burgemeester BIBOB

Beoordelen integriteit van verzoekers om vergunningen 

op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

betreffende inrichting of bedrijf, de Drank- en horecawet 

of de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de 

georganiseerde misdaad

Aanvragers van vergunningen DHW,  speelautomatenhallen en 

omgevingsvergunningen

NAW, BSN, tel.nr., mailadres, Nr KvK, verklaring omtrent 

gedrag, gegevens over inkomens- en vermogen, curator, 

opeisbare schulden, aanslag omzetbelasting, 

financieringen, objecten,  verzekeringen, 

vergunninghistorie

ja
Bureau BIBOB

Behandelend ambtenaar
Wet Bibob

College van B&W
Handhaving illegale 

activiteiten

Opsporen en handhaven en zo mogelijk legaliseren bij 

handelen in strijd met de WABO

Eigenaren

Bewoners

Gebruikers

Contactpersonen van bedrijven

Andere belanghebbenden

Vergunninghouder

NAW, BSN (alleen bij milieuzaken RUD), telefoonnummer, 

e-mailadres

Aard van het delict / illegale activiteit

Handelen in afwijking van wet of vergunning, KvK- 

gegevens, kadastergegevens

Ja

Milieu:

Betrokkene

Ketenpartners Politie; Justitie, Veiligheidsregio 

Utrecht

GGD

RUD Utrecht

Handhavers gemeente Woudenberg

Rechtbank/Raad van State

Deurwaarders

Verzoeker om handhaving

Interne behandelaars

Strafbeschikking: CJIB

Financiële administratie voor bestuurlijke boete

(Derde-)belanghebbenden

De pers

Vertegenwoordigers van betrokkene

Dossier ter inzage (alleen NAW)

Awb

WABO

Woningwet

Wro

Milieuwet

APV

DHW

Winkeltijdenwet

Etc. 

Overtreding gedoogd en 

afgebroken 1 jaar

Overtreding opgeheven 10 jaar.

College van B&W

Eigenlijk dan wel 

oneigenlijk gebruik 

gemeentegrond 

(aanpak/verkoop 

snippergroen)

Legaliseren/handhaven illegaal gebruik gemeentegrond Gebruikers 
NAW, geb.datum, tel.nr., locatie, luchtfoto's, kadastrale 

gegevens, voortgangsdata
nee

Vertegenwoordiger gemeente

Intern: Afdeling Kwaliteit en Advies en Loket 

leefomgeving

Notariskantoor (ingeval van verkoop)

Kadaster

BW 10 jaar.

College van B&W
Landelijk register 

Kinderopvang

1. Publicatie van kinderopvangvoorzieningen die voldoen 

aan de wettelijke vereisten

2. Behandelen van aanvragen om te worden 

ingeschreven in het landelijk register Kinderopvang

3. Lichte handhavingstaken

Houder kindercentrum of gastouderbureau, gastouders

NAW van betrokkenen/aanvrager, BSN, telefoon, 

rechtsvorm, KvK-nr, email, website, aantal kindplaatsen

Kopie verklaring omtrent gedrag en geldig 

identiteitsbewijs met bsn

Kwalificatiestukken bemiddelingsmedew.

Advies GGD

Besluit en motivatie

Naam, telefoonnr en email contactpersoon 

Ja

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

(Landelijke register Kinderopvang)

GGD

Een ieder die het register kinderopvang raadpleegt 

voor de openbare gegevens

Wet Kinderopvang

Besluit registratie 

Kinderopvang, beleidsregels 

Kinderopvang

Ligt bij LRKP
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Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

Burgemeester

Uitvoering Wet 

Bijzondere Opname 

Psychiatrische 

Ziekenhuizen (Wet BOPZ)

Administratieve afhandeling van een onvrijwillige 

opname in het kader van de Wet BOPZ

Degene die de onvrijwillige opname moet ondergaan

Directe familie of partner

NAW-gegevens, BSN, bevindingen psychiater

NAW van directe familie of partner
ja

Geneeskundig inspecteur voor de Geestelijke 

Gezondheidszorg

Officier van Justitie

Hoofd rechtbank

Wettelijk vertegenwoordiger van de in bewaring 

gestelde persoon

Burgemeester

BOPZ
Afgebroken 1 jaar

Afgehandeld 5 jaar

Burgemeester Tijdelijk huisverbod Uithuisplaatsing bij huiselijk geweld Pleger van huiselijk geweld en achterblijvers

NAW, BSN, zaakinhoudelijke gegevens 

(risicoinventarisatielijst) 

Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, 

strafrechtelijke gegevens

Contactgegevens achterblijver en kinderen, BSN

Ja

Politie

Casemanager Welzin

Hulpofficier van Justitie

Burgemeester

Behandelend medewerker

Wet tijdelijk huisverbod Ligt bij Khonraad

College van B&W
Leerplicht en voorkomen 

voortijdig schoolverlaten
Uitvoering leerplichtwet en RMC-wet

1. Leerplichtigen en ouders/wettelijke vertegenwoordigers

2. Ouders, voogden, verzorgers leerplichtigen

3. Niet-leerplichtigen die de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt 

zonder startkwalificatie

1. NAW, BSN, telefoonnummer, bijzonderheden 

geboortedatum, geslacht, A-nr, Nationaliteit, 

geboorteplaats, 

In- en afschrijving en reden

Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep

School, onderwijssoort en -niveau, schoolgewicht, 

medische gegevens en strafrechtelijke gegevens

2. NAW, telefoonnummer

Nationaliteit, burgerlijke staat

Gezinssamenstelling

3. NAW, telefoonnummer., bijzonderhden, 

geboortedatum, geslacht, administratienummer, Bsn. 

Nationaliteit, geboorteplaats, 

In- en afschrijving en reden

Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep

Ja

Sociaal team

GGD

GGZ

Schoolmaatschappelijk werk

Onderwijsinstellingen

Veilig Thuis (Save)

Verwijs-index

RvK

Politie, Openbaar Ministerie

Jeugdzorg  (Zorgadviesteams in en extern)

SVB

Onafhankelijk Psycholoog 

Sociale recherche

Wijkagent

Andere gemeenten

RMC voor niet-leerplichtigen

Leerplichtwet en RMC-regeling

Op de afdeling niet vastgesteld

Archief: Afgehandeld 19 jaar 

Afgehandeld met betrekking tot 

kwalificatieplicht 21 jaar

Afgebroken 1 jaar

College van B&W

Bedienen 

alarminstallaties 

gemeentelijke gebouwen

Beveiliging gemeentelijk gebouw

Medewerkers in dienst van gemeente Woudenberg en externen die door de 

gemeente Woudenberg  zijn ingehuurd

Raadsleden

Voor- en achternaam

Functie

Reden tot bevoegdheid

Alarmcode

Nee N.v.t. Intern beheer en beveiliging
Zodra iemand uit dienst gaat 

worden gegevens verwijderd

College van B&W Sjabloonbeheer brieven
Pre-fill van gegevens voor brieven en (interne) 

documenten

Burgemeester, gemeentesecretaris, medewerkers van de gemeente 

Woudenberg 
Naam, voorletters, geslacht Nee Alleen voor intern beheer Gerechtvaardigd belang

Zolang als de betrokkenen in 

dienst zijn van de gemeente 

Woudenberg 

College van B&W

Omgevingsvergunningen

Meldingen 

activiteitenbesluiten en  

besluiten lozen buiten 

inrichtingen

Gebruiksmeldingen

Hogere 

waardebeschikkingen 

Verzoeken routering 

gevaarlijke stoffen

Meldingen en/of overige 

vergunningen fysieke 

leefomgeving

Het behandelen van aanvragen van 

(omgevings)vergunningen of meldingen Wet 

milieubeheer, informatieverstrekking en 

geschilafhandeling

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de 

georganiseerde misdaad

1. Aanvrager en gemachtigden van aanvragers

2. Bezwaarmakers, omwonenden, belanghebbenden, adviserende partijen

1. NAW, BSN (via DigiD), geslacht, telefoonnummer., e-

mailadres, zaakgegevens

2. NAW, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht

ja (via DigiD, 

maar niet 

zichtbaar op 

aanvraagfor

mulier

Vertegenwoordiger aanvrager

Aanvrager

Bezwaarmaker/indiener zienswijze

Degene die inzage krijgt

Uitvoering/Handhaving

RUD Utrecht

Adviesorganen (provincie, Waterschap, 

buurgemeenten)

Veiligheidsregio Utrecht

Belanghebbenden

Publicatie (alleen adres)

Boorsma consultants (geen persoonsgegevens)

WABO

Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit BLBI

Gebruiksbesluit (Woningwet)

Wet geluidhinder 

APV

Bouwbesluit

Lokale verordeningen

Vooroverleg 10 jaar

Vergunning permanent bewaren

Melding 50 jaar

Toezicht 5 jaar
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Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W
Koninklijke 

Onderscheidingen

Belonen van een vrijwilliger/werknemer met zijn inzet 

voor de maatschappij d.m.v. het uitreiken van een KO

Decorandus

Voorsteller 

Ondersteunende relaties vrijwilliger/werkgever

NAW, BSN, A-nr, geboortedatum, burgerlijke staat, 

partnergegevens, beoordelingsgegevens, verklaring geen 

bezwaar BIG-geregistreerden

Uittreksels uit Straf- en Politieregister, 

Advies Burgemeester

Voortgangsmonitoring, resultaat procedure

Voorsteller en ondersteunende relaties: NAW-gegevens, 

telefoonnummer, e-mailadres, relatie t.o.v. de kandidaat

Ja

Kanselarij der Nederlandse Orden

Provincie

Ministerie (afhankelijk van activiteiten)

Burgemeester

Wetgeving op het gebied van 

de Orde van de Nederlandse 

Leeuw

en de Orde van Oranje-

Nassau, Militaire Willems Orde 

e.a. onderscheidingen

Na afronding naar archief, blijft 

wel op U-schijf secretariaat. 

In archief: Afgebroken en 

afgewezen 1 jaar. 

Toegekend blijvend te bewaren.

College van B&W

Gemeentelijke 

onderscheidingen 

(ereburgerschap en 

zilveren speld)

Waarderen namens het college van een persoon met 

maatschappelijke verdiensten met de eremedaille
Kandidaat Naam, evt. organisatie, jaar onderscheiding Nee De pers (met toestemming van betrokkene) Verordening Erepenning

Op de afdeling niet vastgesteld

In archief afgebroken en 

afgewezen 1 jaar. 

Toegekend blijvnend te bewaren.

College van B&W
Uitwisseling gegevens 

RIEC (en LIEC)

Bestuurlijke

en geïntegreerde aanpak

georganiseerde criminaliteit (inclusief 

Hennepconvenant),

bestrijding handhavingsknelpunten

en bevordering

integriteitsbeoordelingen

Verdachten misdrijven 

Andere betrokkenen bij beramen of plegen van deze misdrijven

Bij handhavingacties aangetroffen personen

Ambtenaren werkzaam bij verantwoordelijken 

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en -

plaats, vergunningsgegevens, 

Aard van het delict/illegale activiteit

Handelen in afwijking van wet of vergunning, 

'onderbuikgevoelens'

Nee
Partners convenant RIEC, zoals politie, 

Belastingdienst, douane, IND)

Convenant RIEC

Wet politiegegevens

Wet Bibob

Afgehandeld 10 jaar

Afgebroken 1 jaar

College van B&W Subsidies ca.
Behandelen van verzoeken om subsidie ca. zoals te 

vinden in de Algemene Subsidie Verordening

Aanvragers van subsidie namens de rechtspersoon zonder winstoogmerk 

(bestuurslid), soms natuurlijke personen

NAW rechtspersoon banknr., KvKnr.

Contactpersoon: NAW, tel.nr, email, verklaring omtrent 

gedrag

Aard subsidie

Nee Financiële administratie
Algemene Subsidie 

Verordening en beleidsregels

Afgebroken 1 jaar

Geweigerd, Buiten behandeling 

gesteld 5 jaar

Verstrekt 7 jaar

College van B&W Nummerbesluiten Het toekenen/intrekken van (huis)nummers Aanvragers NAW, zaakgegevens Nee
Afnemers Landelijke voorziening

Post NL

Wet basisregistraties adressen 

en gebouwen

Toekenning en Afgebroken 1 jaar

Afgehandeld blijvend te bewaren

College van B&W

Website gemeente 

Dienstverleningskanaal (e-

formulieren)

Het verlenen van diensten via de gemeentelijke website
Personen die via de website van de gemeente een product, dienst of 

informatie aanvragen of een melding doen

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, afhankelijk van het 

formulier mogelijk nog andere gegevens zoals BSN,  

geboortedatum, situatieschets, NAW-gegevens 

gezinsleden en overige relevante gegevens, prefill via 

DigiD

Mogelijk Alleen intern
Uitvoering publiekrechtelijke 

taken 
Vastgesteld en Afgebroken 1 jaar

College van B&W Crisisorganisatie

1. Alarmering bij rampen en calamiteiten

2. Hulp bieden aan mensen die betrokken zijn bij een 

calamiteit

Bestuurders en ambtenaren van de gemeente Woudenberg

Contactpersonen van organisaties die bijdragen aan de gemeentelijke 

crisisbeheersing

1. Naam, geslacht, functie, telefoonnummer, e-mailadres

2. NAW, telefoonnummer, e-mailadres
Nee Medewerkers van de gemeente Woudenberg Wet veiligheidsregio's Wordt up to date gehouden

College van B&W
Aansprakelijkstellingen, 

inclusief letselschade

Verhalen van schade die aangebracht is en behandelen 

van aansprakelijkstellingen in relatie tot verzekeringen, 

inclusief letselschade

Gedupeerden en schadeveroorzakers

NAW, email, telefoon, verzekeringsgegevens, 

bankrekeningnr, evt kenteken, medische gegevens (indien 

van toepassing), voortgangsdata

nee

Verzekeringsmaatschappij

Politie

Intern: afdeling Realisatie en Beheer

BW, boek 6 en andere van 

toepassing zijnde wet- en 

regelgeving

Afgebroken 1 jaar

Geweigerd en ingewilligd 7 jaar
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Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W Intranet Smoelenboek Medewerkers in dienst van of ten behoeve van de gemeente Woudenberg 

Afhankelijk van wat de medewerker zelf invult: foto, NAW-

gegevens, geboortedatum, geslacht,  afdeling, 

werkzaamheden, ambtenaar ja/nee,  e-mailadres, 

telefoonnr, opleiding, interesses

nee Iedereen die toegang heeft tot intranet Intern beheer
Gegevens worden verwijderd bij 

uitdiensttreding

College van B&W
Website gemeente 

Woudenberg

Publiceren van informatie over de gemeente gericht op 

de vraag van de burger

Bestuurders

Raadsleden

Bedrijfscontactpersoon

BABS'en

Bestuurders: NAW, foto, functie, portefeuille, 

nevenfuncties, e-mailadres, telefoonnummer, Twitter-

account, website politieke partij

Raadsleden: NAW, foto, functie, portefeuille, 

nevenfuncties, politieke partij, telefoonnummer, website 

politieke partij, Twitter-account

Bedrijfscontactfunctionaris: Naam, foto, e-mailadres, 

functie

BABS'en: naam, foto en  persoonsbeschrijving

nee
Een ieder die de website van de gemeente 

raadpleegt.

WOB

Bedrijfsbelang

Wordt up-to-date gehouden, wel 

archief voor website (1 jaar)

College van B&W
SIM-kaartenbestand en 

digitale telefooncentrale

Communicatie mogelijk maken door middel van telefonie

Registratie van simkaarthouders

Verbruik op simkaart vast te leggen

Facturering

Personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de gemeente 

Woudenberg 
Naam medewerker, verbruiksgegevens nee Intern beheer en beveiliging

Gegevens worden verwijderd bij 

uitdiensttreding

College van B&W
Toegang gemeentelijke 

gebouwen

Beheer druppels en sleutels voor toegang tot de 

gemeentelijke gebouwen

Medewerkers in dienst van de gemeente Woudenberg en externen die door 

de gemeente Woudenberg  zijn ingehuurd

Raadsleden

Voor- en achternaam

Functie

Reden tot bevoegdheid

Code

Nee N.v.t. Intern beheer en beveiliging
Zodra iemand uit dienst gaat 

worden gegevens verwijderd

College van B&W
Camerabewaking 

gemeentelijke gebouwen

Vastleggen incidenten en verzamelen objectief 

bewijsmateriaal na ontstane schade ten behoeve van 

afhandeling schadeclaims en afhandeling calamiteiten

Iedereen die op de camerabeelden is te zien

Beeld van de betrokkene

Datum en tijdstip

Locatie

n.v.t. Politie Intern beheer en beveiliging Maximaal vier weken 

College van B&W Overzicht BHV-ers

1. Registratie van BHV-ers t.b.v. calamiteiten

2. Het bijhouden van de opleidingen en of medewerkers 

op cursus moeten

Medewerkers in dienst van de gemeente Woudenberg
Naam medewerker, functie, interne contactgegevens, 

opleidingen, werklocatie
Nee Gecontracteerd Opleidingsinstituut

Arbeidsomstandighedenwet, 

art 3, lid 1,e en 15

Na beëindiging taken BHV of 

dienstverband

College van B&W
Geldleningadministratie 

en garantiestellingen

Bijhouden verstrekte leningen aan  instellingen en 

personen en bijhouden garantiestellingen

Contactpersonen van instellingen 

Particuliere hypotheekhouders waarvoor de gemeente garant staat
NAW-gegevens, saldo Nee Accountant BW

Afgebroken 1 jaar

Niet doorgegaan en buiten 

behandeling gesteld 5 jaar

Aangegaan 10 jaar.
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Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W
Financiële administratie 

gemeente Woudenberg

Betalen van facturen en het versturen van nota's niet 

zijnde belastingen

Crediteuren

Debiteuren

Crediteuren: NAW, BSN, KvK-nummer, BTW-nummer en 

IBAN, factuurgegevens

Debiteuren: NAW, BSN, KvK-nummer

Ja (koppeling 

BRP)

Accountant

Budgethouders gemeente Woudenberg
BW

Afgebroken 1 jaar

Betaald en niet betaald 7 jaar

College van B&W Afvalregistratie Het uitvoeren van het afvalstoffenbeleid (DIFTAR) Inwoners van de gemeente Woudenberg NAW, aantal ledigingen of stortingen Nee ROVA Legesverordening
Afgebroken 1 jaar

Afgehandeld 7 jaar

College van B&W Heffingenadministratie Heffen van decentrale belastingen Belastingplichtigen

NAW, geboortedatum, IBAN, A-nr, BSN, samenstelling 

huishouden

Grondslag heffing/invordering

Gegevens over het object van belasting (zoals waarde OZ, 

riool, honden, toeristen en afval)

Ja

Belastingdienst

Waterschap

ROVA

Incassobureau/Deurwaarderskantoor

GBLT

Gemeentewet, Gemeentelijke 

belastingverordeningen, Wet 

WOZ, AWB, AWR, etc

Afgebroken 1 jaar

Afgehandeld 7 jaar

College van B&W
Invordering gemeente 

Woudenberg

Invorderen van gemeentelijke belastingen en civiele 

vorderingen
Debiteuren

NAW, geboortedatum, IBAN, A-nr, BSN,

grondslag invordering, verschuldigde kosten/bedragen
Ja 

Incassobureau/Deurwaarderskantoor

Accountant

Taxatiebureaus

Controleurs hondenbelasting

BW, AWB en Invorderingswet 

(1990) en Leidraad invordering 

2008

Afgebroken 1 jaar

Geweigerd en buiten 

behandeling gesteld 5 jaar

Verstrekt 10 jaar

College van B&W
Administratie 

kwijtscheldingen 

Behandelen van verzoeken om kwijtschelding 

gemeentelijke belastingen
Aanvragers

NAW, BSN, geboortedatum, aanslagnummers, inkomens- 

en vermogensgegevens: banksaldi, 

Autogegevens: kenteken, merk, type en waarde

Huur- en zorgtoeslag, gegevens zorgverzekering, 

betalingsverplichtingen

Ja Alleen intern

Invorderingswet 1990 en 

uitvoeringsregelingen

Kwijtscheldingsbesluit

Leidraad invordering 2008

Afgebroken 1 jaar

Geweigerd en buiten 

behandeling gesteld 5 jaar

Verstrekt 10 jaar

College van B&W
Bezwarenregistratie 

belastingen
Registratie en termijnbewaking bezwaarschriften

Bezwaarmakers

Derde-belanghebbenden

NAW, BSN, registratienummer

Inhoud bezwaar
Ja

Alleen intern

Gerechtelijke instanties

Vertegenwoordigers van bezwaarden

AWR

AWB

Wet WOZ

Afgebroken en buiten 

behandeling gesteld 1 jaar

Ongegrond en Gegrond 7 jaar
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Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W
Waardebepaling en 

gegevensbeheer
Waardering Onroerende Zaken Eigenaren van onroerende zaken

NAW, BSN, geboortedatum, objectgegevens, kadastrale 

gegevens, gegevens Kvk
Ja

Vertegenwoordiger belastingplichtige

Belastingdienst

GBLT

Taxatiebureaus

Onafhankelijk taxateur bij bezwaar

Burgers taxatieverslagen

WOZ-waardeloket (alleen adres)

Wet WOZ

Afgebroken en buiten 

behandeling gesteld 1 jaar

Gegrond en Ongegrond 7 jaar

College van B&W
Interne 

controlebestanden

Uitvoering van interne controles (decentraal) op de door 

gemeente Woudenberg uit te voeren bedrijfsprocessen 

en verantwoording voor accountants

Personen wiens gegevens voorkomen in de te controleren processen, 

waaronder sociale zaken, wmo, salarissen, vergunningen (wabo), inkoop & 

aanbesteding, subsidies, grondexploitatie en belastingen

Identificerende gegevens en de gegevens die in de 

processen van de verschillende afdelingen voorkomen, 

evt. BSN en  bijzondere persoonsgegevens

ja
Accountant

Rekenkamer (indien van toepassing)

Gemeentewet 212 en 213a

AO/IC

Uitgevoerd Bewaren

Afgebroken 1 jaar

College van B&W

Presentiegelden leden 

commissie 

bezwaarschriften

Het uitbetalen van presentiegelden aan leden van de 

commissie bezwaarschriften
Leden en voorzitter van de commissie bezwaarschriften NAW, bankgegevens, aantal keer dat zitting is bijgewoond nee Financiële Administratie

Rechtspositieregeling raads- 

en commissieleden

Niet verwerkt en afgebroken 1 

jaar

Verwerkt 7 jaar

College van B&W Bezwaarprocedure

1. Het adviseren over ingediende bezwaarschriften bij het 

gemeentebestuur

2 .Het behandelen van bezwaarschriften

Bezwaarmakers

(Derde)-belanghebbenden

Ambtenaar

Bestuursorgaan

NAW, zaakdossiernummer

Onderwerp

Voortgangsdata

Besluit: gegrond of ongegrond, niet ontvankelijk

Andere gegevens afhankelijk van zaak, mogelijk ook BSN 

en/of medische gegevens 

ja

Leden van de commissie voor de bezwaarschriften

(Derde-)belanghebbenden (indien van toepassing 

en alleen NAW)

Algemene Wet Bestuursrecht

Verordening 

intergemeentelijke 

onafhankelijke commissie 

behandeling bezwaarschriften 

Relevante wetgeving

Met financiële consequenties 7 

jaar

Zonder financiële consequenties 

5 jaar

College van B&W
Dossier kopie ID-

bewijzen
Uitvoering wet ID-plicht door salarisadministratie Personen in dienst van de gemeente Woudenberg Kopie ID-bewijs Ja Alleen intern P&O Wet ID-plicht

Met financiële consequenties 7 

jaar

Zonder financiële consequenties 

5 jaar

College van B&W
Personeelsmanagementi

nformatiesysteem

Uitvoering van alle personele aangelegenheden van het 

personeel

Personen in dienst van de gemeente Woudenberg, stagiaires, vrijwilligers en 

inhuur

NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, telefoonnr., 

burgerlijke staat, partnergegevens, 

bereikbaarheidsgegevens,

(voormalige) functiegegevens, functieniveau

Verlof

Ziekteverzuim

Jubilea

Nevenfuncties

Overige relevante persoonsgegevens.

Ja

Ieder voor de in relatie tot het doel geautoriseerde 

gegevens: Leidinggevenden, ABP, zorgverzekeraars, 

UWV, Belastingdienst, Arbodienst

CAO

10 jaar

Personeel in aanraking met 

gevaarlijke stoffen 40 jaar

College van B&W Salarisadministratie

Berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, 

vergoedingen, etc., en andere daaraan gelieerde 

betalingen en monitoring op uitkeringen bij ontslag, 

loonbeslag

Personen in dienst van of ten behoeve van de gemeente Woudenberg, 

stagiaires, raadsleden, B&W, (bijzonder) ambtenaren van de burgerlijke 

stand, oud-wethouders

NAW, BSN, betalingsgegevens (betaalwijze, 

rekeningnummer,) inschaling/salarisgegevens, 

bereikbaarheidsgegevens, datum in- en uit dienst, 

pensioenopbouw, loonheffingskorting, gegevens 

zorgverzekering, reiskosten en andere vergoedingen, lid 

van de personeelsvereniging

Ja
UWV, Belastingdienst, ABP, Financiële 

Administratie, IZA
CAR-UWO en gemeentewet

Afgebroken en Afgewezen 1 jaar 

Ingewilligd 7 jaar.
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Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W Uitkering bij ontslag

Berekenen, vastleggen en betalen van uitkeringen i.v.m. 

beëindiging van dienstverband en daaraan gelieerde 

betalingen

(Oud)-wethouders die aanspraak kunnen maken op een uitkering i.v.m. 

beëindiging dienstverband.

NAW, BSN, betalingsgegevens (betaalwijze, 

rekeningnummer,) inschaling/salarisgegevens, 

bereikbaarheidsgegevens, datum in- en uit dienst, 

pensioenopbouw, loonheffingskorting, gegevens 

zorgverzekering

Ja UWV, Belastingdienst,  Financiële Administratie APPA-regeling
Uitkering 7 jaar

Pensioen 10 jaar

College van B&W Tijdregistratie en verlof
Registratie aan- en afwezigheid en urenverantwoording

Registratie verlof

Personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de gemeente 

Woudenberg

Naam, geboortedatum

Datum in en uit dienst

Dienstverband

Werkzame dagen

Afdeling 

Schaal

Soort verlof

Nee Afdelingshoofd Intern beheer

In TIM niet vastgesteld

Archief: Afgewezen en 

afgebroken 1 jaar Ingewilligd 7 

jaar

College van B&W

Centrale 

gebruikersadministratie 

(AD)

Centrale complete administratie van 

medewerkergegevens met toegangsrechten

Personen in dienst van of werkzaam ten behoeve de gemeente Woudenberg

Collegeleden

Externen

Naam, vestigingslocatie, telefoonnummer, e-mailadres, 

afdeling, autorisaties
Nee

Afnemende applicaties

Intern beheer
Intern beheer

Personen worden verwijderd bij 

uitdiensttreding (na fiat 

leidinggevende)

College van B&W

Registratie 

(systeem)storingen, e.d. 

(Topdesk)

Registratie van (systeem)storingen, problemen hard-

/sofware, aanvragen autorisaties en uitleenbeheer

Personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de gemeente 

Woudenberg 

Naam, gebruiker- en inlognaam, vestigingslocatie, 

telefoonnummer, e-mailadres, afdeling en applicatie
Nee N.v.t. Intern beheer

Afgebroken 1 jaar

Uitgevoerd 5 jaar

College van B&W RES Workspace Manager

Ter beschikking stellen applicaties. Monitoren van het 

gebruik van applicaties en verantwoorden van de 

licenties

Personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de gemeente 

Woudenberg 

Collegeleden

Externen

Naam, vestigingslocatie, telefoonnummer, e-mailadres, 

afdeling, autorisaties, logging van applicatie en 

sessiegerelateerde informatie, licenties

Nee N.v.t. Intern beheer

Wordt up to date gehouden

Archief: Afgebroken 1 jaar

Uitgevoerd 5 jaar

College van B&W Geo-informatie

Op geografische wijze ontsluiten van informatie die 

gebruikers nodig hebben in het kader van de uitvoering 

van  publiekrechtelijke taken

Eigenaren percelen

Gebruikers
Kadastrale gegevens, WOZ-gegevens

ja (maar niet 

zichtbaar)
Interne afdelingen

Diverse wetgeving 

publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke taken

Wordt up-to-date gehouden

Brongegevens blijvend te 

bewaren

College van B&W Gegevensmagazijn
Distributiekanaal en magazijn van diverse basisgegevens 

voor verschillende verwerkingen

Inwoners, oud-inwoners van heel Nederland, buitenlanders die in NL hebben 

gewoond

Alle persoonsgegevens die voorkomen in de verschillende 

basisregistraties
Ja

Binnengemeentelijke afnemers ingevolge 

reglement BRP 

Autorisatiebesluit MinBzk

Intern beheer
Afgebroken 1 jaar

Uitgevoerd 5 jaar

College van B&W Postregistratiesysteem
Registratie van de ontvangst, behandeling en afdoening 

van documenten, zowel papier, via website en e-mail. 

Klanten

Behandelaar

NAW, BSN, geslacht, registratienummer, 

Onderwerp

Datum ontvangst en stand van zaken behandeling

Persoonsgegevens in gescande document, cliëntnummer

Naam behandelend medewerker

Ja
Interne: behandelaars; raadplegers (differentiatie 

naar vertrouwelijkheid in relatie tot functie)

Uitvoering reguliere 

publiekrechtelijke- en 

privaatrechtelijke taken

Afhankelijk van het type zaak en 

documenten te bepalen welke 

vernietigingstermijn geldt of dat 

een bewaarplicht geldt/ Na 

afhandeling in het archief 

geplaatst

College van B&W Archief Archiveren van documenten op grond van de Archiefwet
Alle personen wiens gegevens voorkomen in de archiefbescheiden van de 

gemeente Woudenberg 
De gegevens die deel uitmaken van de archiefbescheiden Ja

Mede-overheidsorganen (i.v.m. onderzoek of 

projecten)

Medewerkers die archiefbescheiden opvragen

WOB-verzoeken

Archiefwet

Naar gelang van bewaar-

/vernietigingstermijn worden 

persoonsgegevens 

bewaard/vernietigd

College van B&W Informeren van inwoners
Het delen van informatie met inwoners en eventueel 

uitnodigen voor bijeenkomsten
Inwoners van de gemeente Woudenberg NAW, datum per wanneer ingeschreven Nee Alleen intern

Diverse publiekrechtelijke 

taken
Niet vastgesteld
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Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W
Exchange 

contactpersonen
Communicatie door medewerkers met contactpersonen

Personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de gemeente 

Woudenberg

Relaties van medewerkers van de gemeente Woudenberg

Contactpersoongegevens die de medewerker onderhoudt, 

zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer
Nee Conform distributiepatroon medewerkers Gerechtvaardigd belang

Wordt up to date gehouden, 

gegevens worden verwijderd bij 

uitdiensttreding

College van B&W Veteranenlijst
Het onderhouden van contact met veteranen, 

bijvoorbeeld voor het organiseren van bijeenkomsten
Veteranen van de gemeente Woudenberg

NAW, geboortedatum, geslacht

Met toestemming meer gegevens, zoals e-mailadres, waar 

gediend, welke jaren 

Nee Afdeling burgerzaken Lokaal beleid

Lijst van Veteraneninstituut 

wordt opgeschoond na mailing. 

Excellijst met aanvullende 

informatie wordt niet 

opgeschoond

College van B&W

Jubileaoverzichten:

50, 60 en 65+ jarige 

huwelijken 

90, 100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief, bloemetje en/of 

persoonlijk bezoek
Personen die aan jubilea criteria voldoen

NAW, geboortedatum, burgerlijke staat, huwelijk, datum 

huwelijk
Nee

CdK en kabinet van de Koning

De pers (met toestemming van betrokkene)

Provincie

Lokale publiekrechtelijke taak

Periodiek geactualiseerd aan de 

BRP

Brieven 1 jaar

College van B&W
Registratie Wet 

dwangsom
Registratie ontvangen ingebrekestellingen (klein aantal) Indieners ingebrekestelling

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, dossiergegevens, 

voortgangsdata
nee Alleen intern

Algemene Wet Bestuursrecht 

(Wet Dwangsom bij niet tijdig 

beslissen)

Afgebroken 1 jaar

Geweigerd en toegekend 7 jaar

College van B&W WOB-registratie Registratie van indieners van WOB- verzoeken Indieners WOB-verzoeken en betrokken derden
NAW, onderwerp, voortgangsdata, besluit: gegrond of 

ongegrond, niet ontvankelijk
nee

Intern

Betrokken derden
WOB 1 jaar

College van B&W

Verzendlijst 

persberichten en 

representatielijst

Verzenden van persberichten en representatielijst naar 

lokale, regionale en landelijke media, inclusief 

burgerjournalisten

Contactpersonen van de media

Interne medewerkers

Raadsleden

E-mailadres, mogelijk naam nee

Lokale organisaties die een persbericht willen 

uitzenden (m.u.v. gegevens van de raadsleden en 

de interne medewerkers)

Intern beheer Wordt up to date gehouden

College van B&W Webcare
Beantwoorden van vragen of reageren op opmerkingen 

via sociale media

Burgers

Ondernemers

Raadsleden

Social media contactgegevens en overige door betrokkene 

aangeleverde informatie
nee Alleen intern

Uitvoering publiekrechtelijke 

taken
Afhankelijk van de zaak

College van B&W Klachtenregeling
Registreren, controleren en afhandelen klachten over 

gedragingen van medewerkers

Klagers

Medewerkers of bestuurders op wie de klacht betrekking heeft

NAW, telefoonnummer, zaaknr, e-mailadres

Aard klacht, inhoudelijke gegevens klacht

Datum gedraging en datum klacht

Besluit: gegrond of ongegrond

nee
Persoon/afdeling waarop de klacht betrekking 

heeft

Algemene Wet Bestuursrecht 

Klachtenregeling gemeente 

Woudenberg

Op de afdeling Kwaliteit en 

Advies niet vastgesteld, hoe lang 

het bij de betreffende afdeling 

bewaard wordt is niet bekend. 

In archief: Ongegrond 5 jaar, 

Afgebroken 1 jaar, Gegrond 5 

jaar, Afgehandeld 10 jaar, 

Gegrond Bewaren. Buiten 

behandeling gesteld 1 jaar.

College van B&W Onderzoek en statistiek
Inzicht in samenstelling van doelgroepen t.b.v. 

beleidsontwikkeling/evaluatie etc. 
Inwoners, cliënten

NAW

Relevante onderzoeksgegevens, zoals leeftijd(scategorie), 

geslacht, soort voorziening 

nee Gecontracteerde onderzoeksbureaus Betreffende wetten
Persoonsgegevens worden direct 

verwijderd na afloop onderzoek
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Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

Gemeenteraad

Overzicht 

contactgegevens en 

nevenfuncties raadsleden

1. Publicatie op de website

2. Intern beheer, zoals communicatie en uitkering 

vergoedingen

Raadsleden
NAW, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, politieke kleur, 

nevenfuncties

Ja (alleen 

intern)

Bezoekers van de website (voor de openbare 

gegevens)

Financiële administratie

Salarisadministratie

Gemeentewet

Intern beheer

Website wordt up tot date 

gehouden, historie wordt 

bijgehouden

Navragen bij archief

Gemeenteraad

Overzicht 

contactgegevens 

adviesraadleden sociaal 

domein

Bijhouden actuele leden Adviesraadleden sociaal domein NAW, tel.nr en e-mailadres Nee N.v.t.

Intern beheer

Verordening Adviesraad 

Sociaal domein

Niet bekend

College van B&W
Bestuurlijke informatie 

justitiabelen

Beoordelen of maatschappelijke onrust gaat onstaan 

i.h.k.v. handhaving openbare orde en veiligheid en het 

nemen van preventieve maatregelen

Justitiabele met achtergrond op basis waarvan het vermoeden van het 

onstaan van overlast i.h.k.v. handhaving openbare orde 

BSN, NAW, telefoonnummer, e-mailadres, 

geboortedatum, rapport justID, beoordelingsgegevens 

terzake ontstaan maatschappelijke onrust voor openbare 

orde en veiligheid, datum ontslag uit penitentie, 

strafrechtelijke gegevens

Ja
Burgemeester en gemachtigden van de 

burgemeester

Gemeentewet

Wet en Besluit justitiële 

gegevens ca.

Niet bekend

College van B&W
Coördinatie nazorg ex-

gedetineerden

Vanaf start detentie het ondersteunen van re-integratie 

van ex-gedetineerden (voorkomen recidive) en 

voorkomen verstoring openbare orde. 

Ex-gedetineerden

NAW, BSN, geboortedatum, of iemand in beeld is bij een 

wijkteam, of iemand een traject heeft bij 

schuldhulpverlening, of iemand huisvesting heeft, of 

iemand inkomen uit werk heeft/omvang werkuren, of er 

een leerplicht- of RMC-dossier is (in geval van jongeren 

zonder startkwalificatie en/of uitval van opleiding), 

dagbesteding, of iemand een uitkering heeft, id-bewijs, 

werkervaring/opleiding 

Ja

Intern: WIZ (onderdeel Sociale Dienst)

Extern: 

DJI en indien van toepassing OM, 

Reclasseringsorganisaties

Politie

Wijkteams

Kwintes (bij dakloze gedetineerde of een 

gedetineerde die in een beschermd wonenplek 

woont van Kwintes), 

FACT-Imforza (bij verslavingsproblematiek), 

FACT-GGZ-centraal (bij psychiatrische kenmerken)

Woningcorporaties (alleen bij woonurgentie)

Leger des Heils-zorg

Raad voor de Kinderbescherming

SaVe

Jeugd Interventie Team

Besluit Justitiële Gegevens

Convenant nazorg 

gedetineerden

Artikel 172 Gemeentewet

Amersfoort: dossiers gaan terug 

tot 1 januari 2016

Archief: Afgebroken 1 jaar 

Afgehandeld 5 jaar

College van B&W
Schuldhulpverlening en 

inkomensbeheer (Wgs)

1.     Beoordelen financiële situatie en oorzaak hiervan

2.     Opzetten schuldregeling met schuldeisers

3.     Budgetbegeleiding en inkomensbeheer

Melder die zijn financiële situatie uiteenzet

 

Aanvragers die een beroep doen op schuldhulpverlening  

Identificatiegegevens, waaronder BSN

Financiele gegevens: inkomens en vermogensgegevens 

(waaronder bankafschriften) en andere relevante 

financiële gegevens. Uitgaven, schulden, vaste lasten

Gegevens voor beoordeling zelfredzaamheid

Werkgever gegevens

Gegevens schuldeisers, BKR-registratie 

Ja

Deurwaarders

Incassobureau

Rechtbank en Raad voor de Rechtsbijstand (WSNP)

Een ieder die inzage wil in de verslaglegging aan de 

rechtbank met betrekking tot de WSNP

Maatschappelijk werk, GGZ, verslavingszorg of 

andere hulpverleningsorganisaties

Particuliere bewindvoerder

Kredietbank

Juridische onderlegger (DVO of GR) is niet bekend. 

Idem voor wat betreft delegatie/mandaat besluit. 

Beleidsplan 

schuldhulpverlening

Beleidsregels 

schuldhulpverlening

WSNP (Art. 285 

Faillisementswet)

Wet Schuldhulpverlening

PLANgroep en archief gemeente 

Woudenberg hanteren de 

wettelijke bewaartermijn van 7 

jaar

College van B&W

Terugvordering en 

verhaal op grond van de 

Participatiewet

Een correcte en rechtmatige bijstandsverlening Oud-bijstandsgerechtigden
NAW, BSN, geboortedatum, inkomens- en 

vermogensgegevens
Ja

Cannock Chase

Intern: Financiële administratie
Participatiewet

Niet vastgesteld, is nog niet 

opgeschoond

In archief: afgebroken 1 jaar

Geweigerd en buiten 

behandeling gesteld 5 jaar 

Verstrekt 10 jaar
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Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W

Fraudeonderzoek 

ingevolge Sociale 

Zekerheidswetgeving

Vaststellen rechtmatigheid verstrekte / te verstrekken 

uitkering d.m.v. vergelijking van door de aanvrager 

opgegeven gegevens met de feitelijke situatie (o.a. 

waarneming ter plaatse)

1. Aanvrager, partner en (meerderjarige) kinderen aanvrager

2. Onderhoudsplichtigen van de uitkeringsgerechtigden en kinderen

3. Overige inwonenden bij uitkeringsgerechtigden

4. Derden

5. Relaties

Identificatiegegevens, incl BSN-nr

Uitkeringsgegevens

Overige uitkeringsgegevens

Relevante arbeidsmarktgegevens

Bijzondere bijstand

Inhoudingen voor derden

Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek

Onderhoudsgegevens

Medische, strafrecht en hinderlijk gedrag

ja

Corporaties

Politie

RBD, FIOD

Overigen in het belang v.h. onderzoek

Openbaar Ministerie (aangifte van fraude > 50.000 

Euro)), banken, waterschap, nutsbedrijven, UWV, 

SVB

Participatiewet, IOAW, IOAZ, 

Bbz, e.a. Sociale 

zekerheidswetgeving

7 jaar

College van B&W Kinderopvang

Behandelen van subsidieaanvragen van 

kinderopvangorganisaties voor (VVE) plekken voor 

kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor 

kinderopvangtoeslag

Contactpersonen van kinderopvangorganisaties
NAW-gegevens, bankgegevens

nee Niet van toepassing Wet Kinderopvang

Afgebroken 1 jaar

Geweigerd en buiten 

behandeling gesteld 5 jaar

Verstrekt 7 jaar

College van B&W
Voorzieningen voor 

minima
Uitvoeren gemeentelijke minimabeleid

Aanvragers van verschillende voorzieningen voor minima, individuele 

inkomenstoeslag en bijzondere bijstand.

NAW, BSN (koppeling aan BRP), gegevens om te 

beoordelen of aanvrager tot de doelgroep behoort

Gegevens benodigd voor de beoordeling of aanvrager in 

aanmerking komt, bankrekeningnr, nummer 

identiteitsbewijs, evt. verblijfsstatus (bij niet-

Nederlanders).

Ja n.v.t.

Participatiewet

Verordening minimabeleid

Verordening individuele 

inkomenstoeslag

Verordening collectieve 

zorgverzekering

Beleidsregels 

minimaregelingen 2015

Afgebroken 1 jaar

Verwerkt 7 jaar

College van B&W
Huisvesting 

statushouders
Huisvesten van statushouders Statushouders

NAW, V-nummer, geboortedatum, nationaliteit, BSN, 

gezinssituatie, burgerlijke staat, verblijfsstatus, 

woningaanbod

Ja

Woningbouwvereniging

Vluchtelingenwerk

Coöperatie De Kleine Schans

Huisvestingswet art. 60b

Huisvestingsverordening

Afgebroken 1 jaar

Geweigerd of verstrekt 5 jaar

College van B&W

Maatschappelijke 

begeleiding 

statushouders

Het bieden van maatschappelijke begeleiding aan 

statushouders
Statushouders

NAW, V-nummer, geboortedatum, nationaliteit, BSN, 

gezinssituatie, burgerlijke staat, verblijfsstatus, opleidings- 

en arbeidsgegevens

Ja
Vluchtelingenwerk

Intern: klantmanagers
Wet inburgering Ligt bij COA

College van B&W
Maatschappelijke 

ondersteuning

Bepalen en zonodig verstrekken van een passende 

bijdrage aan zelfredzaamheid en participatie

1. Personen die zich melden met een hulpvraag 

2. Contactpersonen namens persoon die zich heeft gemeld voor hulp

3. Mantelzorgers en andere personen in het sociale netwerk van de melder

4. Zorgaanbieders en leveranciers

NAW-gegevens, BSN, telefoonnummer,

banknummer, emailadres, geslachtsaanduiding, 

geboortedatum,

nationaliteit

Gezinssamenstelling, naam partner

(relatie tot de melder)

Woonsituatie (actueel en historisch)

Aard van de vraag

Aanleiding

Gegevens betreffende de gezondheid

Strafrechtelijke gegevens

Ja

Centraal administratiekantoor

Gecontracteerde zorgaanbieders en andere 

leveranciers

Woningcorporaties

Sociale verzekeringsbank

Gecontracteerde sociaal medisch adviseur

Toezichthoudend ambtenaar

Vecozo

STIPTER (tot 1 jan. 2018)

Wmo2015
Minimale bewaartermijn volgens 

Wmo2015 15 jaar

College van B&W Jeugdhulp

Hulp bieden aan kinderen/jongeren en hun ouders bij 

opgroei- en opvoedproblemen bij vrijwillige hulpvraag en 

indien noodzakelijk toeleiden naar gedwongen 

interventies

1. Jeugdige onder de 18 jaar met een verzoek om hulp op grond van de 

Jeugdwet (indien nodig verlengde jeugdzorg 18+)

2. Ouders van de jeugdige met een hulpvraag

3. Personen in het informele sociale netwerk van de jeugdige en diens ouders

4. Personen in het professionele netwerk van de jeugdige en diens ouders

NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, tel.nr., 

gezagsrelaties, gezinssamenstelling, gegevens betreffende 

de burgelijke staat/partnerschap, sociaal-economische 

omstandigheden (7 leefgebieden), hulpvraag en 

beschrijving van de situatie, signalen van derden die 

betrekking hebben op de situatie van de jeugdige en het 

gezin, rol in het systeem van het gezin, rol/functie 

regisseur, inhoud hulpaanbod, naam, tel.nr en e-mail 

hulpverlener, gegevens betreffende de gezondheid, 

strafrechtelijke gegevens

Ja

Gecontracteerde professionals in de jeugdhulp 

Gecertificeerde instellingen jeugdhulp (zoals Save)

Raad voor de kinderbescherming

Andere zorginstellingen die een rol spelen bij het 

oplossen van het gezinsprobleem

Veilig thuis

Onderwijsinstellingen en voor- en vroegschoolse 

instellingen

Huisarts, jeugdartsen en medisch specialisten

CAK en SVB

Gemeente Amersfoort/Veiligheidshuis en 

Justitiepartners

Leerplichtambtenaar

artikel 2.1 Jeugdwet

Zolang als nodig is op basis van 

hulpvraag. 15 jaar volgens 

Jeugdwet.
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Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W Leerlingenvervoer
Collectieve of individuele voorziening voor het vervoer 

van leerlingen 

Ouders, voogden en verzorgers van leerlingen

Leerlingen

NAW, BSN, geboortedatum, geboorteplaats, 

telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeninnummer, 

Medische-sociale gegevens van het kind, afstand school-

huis

Inkomensgegevens en andere financiële gegevens van 

ouders schoolgegevens

Ja

Sociaal Team

Vervoerder (alleen NAW, geboortedatum, e-

mailadres, medische gegevens)

Scholen

Ouders

Intern financiële administratie

Verordening 

Leerlingenvervoer

Afgebroken 1 jaar

Geweigerd of buiten behandeling 

gesteld 5 jaar

Verstrekt 10 jaar

College van B&W Drukken stempassen Het drukken van stempassen t.b.v. verkiezingen Stemgerechtigden van de gemeente Woudenberg NAW, geboortedatum, geslacht Nee
Kiezers

Sandd
Kieswet artikel J7 3 maanden na verkiezingsuitslag

College van B&W

Arbeidsomstandigheden/

bedrijfsongevallen, 

inclusief agressie-

incidenten

Managen van arbeidsomstandigheden/registreren 

bedrijfsongevallen, inclusief agressie-incidenten

1. Personen in dienst van of ten behoeve van de gemeente Woudenberg, 

stagiaires, vrijwilligers

2. Agressor

3. Getuige

4. Leidinggevende

5. Preventiemedewerker

1. Naam, datum, incident, locatie, maatregelen

2 t/m 5: Naam
Nee

Leidinggevenden

Bedrijfsarts (bij bedrijfsongeval)

Politie

Arbo-wetgeving

Niet vastgesteld (niet naar 

archief)

Archief: Afgebroken 1 jaar

Afgehandeld 5 jaar

College van B&W

Registratie van contacten 

middels het 

klantcontactsysteem

Registratie van klantcontacten binnengekomen via balie, 

website, telefoon, sociale media en e-mail. 
Klanten

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, door betrokkene 

aangeleverde persoonsgegevens

Onderwerp

Datum ontvangst en stand van zaken behandeling, 

antwoord

Nee Behandelend medewerker

Uitvoering reguliere 

publiekrechtelijke- en 

privaatrechtelijke taken

Niet vastgesteld

College van B&W
Handhaving APV en Wet 

Mulder

Het uitvoeren van APV-controles, de Wet Mulder en het 

rapporteren hieromtrent

Wetsovertreders

Getuigen

BSN, NAW, documentnummer, geboortedatum, 

rijbewijsnummer, relevante zaakgegevens, kenteken, alle 

gegevens die nodig zijn om de betrokkene te achterhalen

Ja

Politie

Justitie

Rechtbank (incidenteel)

APV Niet bekend

Gemeenteraad
Publicatie ingekomen 

stukken gemeenteraad
Publiceren van stukken van de gemeenteraad

Betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden genoemd in de stukken 

(waaronder briefschrijvers, belanghebbenden en derde betrokkenen etc.)

Persoonsgegevens die door betrokkenen zijn aangedragen 

in de ingekomen stukken

Ja (indien 

aangedragen

)

Gemeenteraadsleden

Bezoekers van de website (geanonimiseerde 

gegevens)

Gemeentewet
GO niet bekend

Navragen archief

College van B&W Ontheffing blauwe zone
Het behandelen van aanvragen voor een ontheffing 

blauwe zone

Aanwonenden van een blauwe zone

Belanghebbenden (zoals vrijwillige brandweer en artsen)
NAW, kenteken, soort ontheffing en duur Nee Intern Parkeerverordening

Verleend of afgebroken 1 jaar 

Geweigerd of buiten behandeling 

gesteld 5 jaar

College van B&W
Ontheffing spitsafsluiting 

en inrijverbod

Het verlenen van een ontheffing i.v.m. een spitsafsluiting 

of inrijverbod
Aanwonenden NAW, kenteken, duur Nee Intern Legesverordening

Verleend of afgebroken 1 jaar 

Geweigerd of buiten behandeling 

gesteld 5 jaar

College van B&W

Wet basisregistratie 

personen gemeente 

Woudenberg

Persoonsregistratie op basis van de Wet basisregistratie 

personen

Gegevensverstrekking aan afnemers en derden

Inwoners van de gemeente Woudenberg
Alle persoonsgegevens die voorkomen op de persoonslijst 

van de burger
Ja Afnemers en derden

Wet BRP

Verordening 

gegevensverstrekking BRP

Persoonsregistratie 110 jaar

Gegevensverstrekking 

binnengemeentelijk 5 jaar, aan 

derden 20 jaar

College van B&W
Meldingenadministratie 

leefomgeving

Afhandelen van meldingen openbare ruimte en 

voortgangsbewaking
Melders

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, aard van de melding, 

afhandeling
Nee

Alle interne afdelingen indien van toepassing 

Gecontracteerde partijen voor de afhandeling

Gemeentewet, 

Milieuwetgeving

Afgebroken 1 jaar

Verwerkt 5 jaar

College van B&W Loterijvergunning Behandelen aanvragen loterijvergunning Contactpersonen van verenigingen en natuurlijke personen
NAW, telefoonnummer, e-mailadres, doel loterij, Kvk-

gegevens
Nee

Interne afdelingen zoals financiële administratie

Belanghebbenden (via publicatie de 

Woudenberger/website > nooit naam erbij)

Wet op de Kansspelen
Wordt up to date 

gehouden/archief

College van B&W
Tijdelijke verhuur o.g.v. 

de leegstandwet

Het behandelen van aanvragen voor tijdelijke verhuur 

o.g.v. de leegstandwet
Aanvrager leegstandswetvergunning en/of gemachtigde van aanvrager NAW aanvragers en zaakgegevens Nee Alleen intern Leegstandwet

Afgebroken 1 jaar

Verleend of geweigerd of buiten 

behandeling gesteld 5 jaar



Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Versie: 0.1

Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers Rechtmatige grondslag
Bewaartermijn (na afloop 

procestermijn)

College van B&W
Gehandicaptenparkeerka

arten
Uitvoering regeling gehandicaptenparkeerkaart Aanvragers

NAW, BSN, geboortedatum en –plaats, tel.nr., eventueel 

keuringsgegevens, grondslag verstrekking/evt medische 

gegevens, pasfoto

Ja
Keuringsarts

RDW

Regeling 

gehandicaptenparkeerkaart

 Afgebroken of verstrekt 1 jaar 

Geweigerd of buiten behandeling 

gesteld 5 jaar

College van B&W
Gehandicaptenparkeerpl

aatsen
Uitvoering regeling gehandicaptenparkeerplaats Aanvragers

NAW, kenteken, gehandicaptenkaart type B, nummer 

gehandicaptenkaart
Nee Intern

Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990

Afgebroken of toegekend 1 jaar 

Niet toegekend of buiten 

behandeling gesteld 5 jaar

College van B&W Verzuimregistratie
Het registreren van verzuim en het bewaken en 

monitoren van de voortgang
Personen in dienst van de gemeente Woudenberg

NAW, BSN, geboortedatum, e-mailadres, 

telefoonnummer, datum ziek en hersteld, gegevens 

dienstverband

Ja

Arbodienst

UWV

Leidinggevenden

Cao

Wet Poortwachter

Ligt bij Rienks Arbodienst: 

Administratieve (ziekte)gegevens 

maximaal 2 jaar na einde 

dienstverband. Medische 

dossiers worden  15 jaar bewaard 

tot een maximun van 40 jaar.

College van B&W Huisvestingsurgentie
Het behandelen van verzoeken tot urgentie voor een 

huurwoning

Aanvragers huisvestingsvergunning

Inwonende kinderen

Partner aanvrager

NAW, BSN, geboortedatum/leeftijd, inkomens- en 

vermogensgegevens, huishoudensamenstelling, medische 

verklaring met mogelijk gegevens over de gezondheid die 

nodig zijn voor de beoordeling van de urgentieaanvraag), 

gegevens echtscheiding, partnergegevens en gegevens 

kinderen voorzover relevant

Ja
Woningbouwvereniging

Intern

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening

Afgebroken 1 jaar

Geweigerd of buiten behandeling 

gesteld 5 jaar

Verstrekt 10 jaar

College van B&W Digitale nieuwsbrief
Het versturen van een digitale nieuwsbrief aan 

geïnteresseerden
Personen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief Naam, geslacht, e-mailadres nee N.v.t. Intern beheer Wordt up to date gehouden

College van B&W Visitekaartjes Het drukken van visitekaartjes
Medewerkers in dienst van of ten behoeve van de gemeente Woudenberg, 

BABS´en

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, 

functie
nee Financiële administratie Intern beheer

Gegevens worden niet bewaard 

door de gemeente

Burgemeester
Gemeentelijk 

casusoverleg radialisering

Het vroegtijdig signaleren van personen die dreigen te 

radicaliseren
Personen die dreigen te radicaliseren

NAW, BSN, geboortedatum, zaakgerelateerde gegevens, 

mogelijk strafrechtelijke gegevens, gegevens over 

godsdienst, ras

ja
Politie

Justitie
Publiekrechtelijke taak Zolang het onderzoek loopt

Burgemeester

Persoonsgerichte aanpak 

+ aanpak problematisch 

groepsgedrag

Een persoonsgerichte aanpak (PGA) is een integrale, op 

de persoon én zijn (gezins)systeem toegesneden mix van 

bestuurlijke, straf-, zorg- en overige interventies, die 

beoogt afglijden naar de criminaliteit te voorkomen 

alsmede hardnekkige patronen van criminaliteit en 

overlast te doorbreken, en/of om herhaling te 

voorkomen. Hieronder hangt ook de aanpak 

problematische jeugdgroepen.

Alle personen die worden betrokken in integrale aanpak
NAW, BSN, geboortedatum, zaakgerelateerde gegevens, 

mogelijk strafrechtelijke gegevens, medische gegevens
ja

Partners convenant, zoals Coöperatie De Kleine 

Schans, Politie, Justitie,  Jeugd-Punt
Publiekrechtelijke taak

Nu nog alleen mondeling, 

gegevens worden niet 

geregistreerd of bewaard

Burgemeester Veiligheidshuis
Integrale aanpak voor het terugdringen van criminaliteit 

(Top X). 
Alle personen die worden betrokken in de integrale aanpak

NAW, BSN, geboortedatum, zaakgerelateerde gegevens, 

mogelijk strafrechtelijke gegevens, medische gegevens
ja Partners convenant Publiekrechtelijke taak

Bij de gemeente worden geen 

gegevens bewaard

College B&W Lijst calamiteitenteam
Het bijhouden van de personen die in het 

calamiteitenteam zitten

Medewerkers van de gemeente Woudenberg die in het calamiteitenteam 

zitten
Naam, functie, pagernummer Nee N.v.t. Intern beheer en beveiliging Wordt up to date gehouden

College van B&W
Huisvestingsvergunninge

n

Behandelen van aanvragen huisvestingsvergunningen en 

toewijzing van sociale huurwoningen voor een 

rechtmatige en doelmatige verdeling van woonruimte

Aanvragers huisvestingsvergunning
NAW, BSN, geboortedatum/leeftijd, inkomensgegevens, 

huishoudensamenstelling
Ja Woningbouwvereniging

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening

Verleend of afgebroken 1 jaar 

Geweigerd of buiten behandeling 

gesteld 5 jaar


