BIJLAGE 1
Lijst van organen binnen de gemeente Zuidhorn met een
raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie personen
De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Zuidhorn hebben
rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van
het autorisatiebesluit.
Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset
Basisregistratie

Publieksbalie

Wet BRP, Kieswet,
Besluit Burgerlijke
Stand, Burgerlijk
wetboek,
Nationaliteitswetgeving,
Wet op de lijkbezorging,
Wet justitiële
documentatie,
Vreemdelingenwet,
Paspoortwet en
regelgeving rijbewijzen.
Verordening
lijkbezorgingsrechten,
Art 216 Gemeentewet,
Invorderingswet,
Gemeentelijke belasting
verordeningen, WKPB,
Wet milieubeheer, Wet
verontreiniging
Oppervlaktewater,
Woningwet en het BW.
administratie
sporthalverhuur
Art 216 Gemeentewet,
Invorderingswet en
Gemeentelijke belasting
verordeningen

Alle gegevens op PL en
verwijsgegevens

Belastingen/Inning

Onderwijs

Artikel 19 van de
Leerplichtwet en artikel
3 van de
Leerplichtregeling 1995.

Sociale Zaken/Zorgloket

WWB, Wet Inburgering
Nieuwkomers
WMO, Wet
kinderopvang, WSW en
het minimabeleid

Secretariaat

Huwelijks- en
leeftijdsjubilarissen,
juiste adressering.
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Persoonsgegevens,
huwelijksgegevens,
overlijdensgegevens,
verblijfplaatsgegevens en
verwijsgegevens.
persoonsgegevens,
oudergegevens,
overlijdensgegevens,
verblijfplaatsgegevens ,
kindgegevens,
gezinssamenstelling,
afnemerindicaties,
gezagverhouding.
persoonsgegevens,
oudergegevens,
nationaliteit,
huwelijksgegevens,
overlijdensgegevens,
verblijfplaatsgegevens,
kindgegevens,
reisdocumenten en
verwijsgegevens
Persoonsgegevens,ouderge
gevens, huwelijksgegevens,
overlijdensgegevens,
verblijfplaatsgegevens ,
kindgegevens,
verwijsgegevens.

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset
Basisregistratie

Vergunningverlening

Wabo, drank- en
horecawet, APV.

Persoonsgegevens,
huwelijksgegevens,
overlijdensgegevens,
verblijfplaatsgegevens ,
verwijsgegevens

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven
met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Alle organen (afdelingen) beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.
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BIJLAGE 2
Lijst van organen binnen de gemeente Zuidhorn waar systematisch
gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen
Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

Welzijn
Bestuurssecretariaat

Peuterspeelzaalwerk
Uitvoeren werkzaamheden voor
huwelijks-, leeftijdsjubilarissen

Adresstickers voor ouders 2-jarigen.
Overzichtslijst van huwelijksjubilea en
leeftijdsjubilea
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BIJLAGE 3
Lijst van organen binnen de gemeente Zuidhorn waaraan, met het oog op
het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van
persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt
Registratie

Waarvoor

Gegevensset

Gegevensmakelaar

Diverse gemeentelijke taken.

persoonsgegevens, burgerlijke staat
gegevens, nationaliteitsgegevens,
huwelijksgegevens,
overlijdensgegevens, adresgegevens ,
verblijfstitelgegevens en
verwijsgegevens.

4

