Bijlage 1: Aanwijzing van beheerfunctionarissen

Op grond van artikel 3, lid 1 van de beheerregeling basisregistratie personen zijn de navolgende
beheerfunctionarissen aangewezen:
Gegevensbeheer
Als gegevensbeheerder is aangewezen mevrouw M. Buijsman, administratief-juridisch medewerker
Burgerzaken.
Zijn/haar plaatsvervanger is mevrouw L.S.R. Leeninga, allround medewerker Burgerzaken.
Privacybeheer
Als privacybeheerder is aangewezen: mevrouw M. Buijsman, administratief-juridisch medewerker
Burgerzaken.
Zijn/haar plaatsvervanger is: mevrouw L.S.R. Leeninga, allround medewerker Burgerzaken.
Applicatiebeheer
Als applicatiebeheerder is aangewezen mevrouw M. Buijsman, administratief-juridisch medwerker
Burgerzaken.
Zijn/haar plaatsvervanger is mevrouw Y. Bergsma-van der Voordt
Naast de gegevensbeheerder zijn tevens belast met het berichtenverkeer:
 mevrouw L.S.R. Leeninga, allround medewerker Burgerzaken
 mevrouw Y. Bergsma-van der Voordt
Gegevensverwerking
Als gegevensverwerkers worden alle medewerkers van afdeling Dienstverlening, dienstonderdeel
Burgerzaken aangewezen.
Afnemen verklaringen artikel 36, lid 2 van de Wet.
De bevoegdheid tot het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in
artikel 36, lid 2, onder sub e, van de Wet bedoelde verklaring wordt toegekend aan:
 Mevrouw M. Buijsman, administratief-juridisch medewerker Burgerzaken
 Mevrouw L.S.R. Leeninga, allround medewerker Burgerzaken
 Mevrouw Y. Bergsma-van der Voordt.
Op grond van artikel 3, lid 2 van de beheerregeling Basisregistratie Personen zijn de navolgende
beheerfunctionarissen aangewezen:
Systeembeheer Enkhuizen
Als systeembeheerder is aangewezen de heer P.D. Gijben, beleidsmedewerker I&A
Als zijn plaatsvervanger is aangewezen de heer R. Asma, consulent Automatisering.
Systeembeheer Hoorn
(Conform bewerkersovereenkomst)
Enkhuizen, ………………………

het afdelingshoofd Dienstverlening

Bijlage 2: Archivering brondocumenten GBA
Gelezen de Beheerregeling Gemeentelijke Basisregistratie Personen Enkhuizen 2011 worden GBAbrondocumenten als volgt gearchiveerd:
1) Alle documenten waaraan GBA-gegevenselementen worden ontleend voor opname op
persoonslijsten worden gearchiveerd, behoudens akten van de burgerlijke stand berustend in de
registers van de burgerlijke stand in Nederland;
2) De archivering van de verhuizingen/emigraties en vestigingen vanuit een andere gemeente vindt
plaats op de datum verhuizing/emigratie of vestiging. De archivering van de overige
brondocumenten vindt in alfabetische volgorde per jaar plaats;
3) Indien aan de hand van eenzelfde document meerdere persoonslijsten worden geactualiseerd,
vindt duplicering van het brondocument plaats en archivering overeenkomstig punt 2;
4) Het brondocumentenarchief wordt beheerd door de gegevensbeheerder;
5) Behoudens aan andere houders van basisadministraties en de geregistreerde zelf worden geen
afschriften van brondocumenten verstrekt, tenzij de verstrekking wordt geëist voor een
strafrechtelijk onderzoek.
6) De brondocumenten: binnenverhuizingen, verklaringen naamgebruik, verklaring naamgebruik,
emigraties, verklaringen geheimhouding en aangiften briefadres worden eveneens digitaal
gearchiveerd d.m.v. het scannen van de documenten in het GBA toepassingssysteem Dis4All.

Enkhuizen,
Het afdelingshoofd Dienstverlening,

………………

