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Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing? ☒ Nee
Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

de nieuwe verordening gegevensverstrekking BRP vast te stellen;
de verordening gegevensverstrekking BRP van 24 juni 2014 in te trekken.

Inleiding
Sinds 1 januari 2020 zijn de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ambtelijk gefuseerd. Met het
oog op de bestuurlijke fusie is het van belang dat beleid en bepalingen van beide gemeenten zoveel
mogelijk op elkaar zijn afgestemd. De Wet Basisregistratie Personen (BRP) schrijft voor dat
verstrekking van gegevens vanuit de basisregistratie personen (hierna: BRP) aan derden met een
gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeenten enkel mogelijk is wanneer dit in een
verordening is vastgesteld.
Op dit moment is er een vastgestelde verordening gegevensverstrekking BRP, welke vastgesteld is op
19 augustus 2014. Deze is verouderd en voldoet niet meer aan alle wettelijke kaders die gesteld zijn.
Er is een nieuwe verordening opgesteld.
De verordening voorziet er in dat ons college nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens
uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Langedijk. Daarnaast voorziet de
verordening er in dat uw raad de aanwijzing doet van door derden verrichte werkzaamheden met een
gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente. Hierbij worden de categorieën van derden die
dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen
worden verstrekt aangewezen. Daarmee voldoet de gemeente Langedijk aan de vereisten zoals
gesteld in de Wet BRP.
Deze verordening heeft geen veranderingen tot gevolg voor de wijze waarop wij gegevens verstrekken
aan de gemeentelijke organen en aan de derden met gewichtige maatschappelijke belangen.
Beoogd resultaat
Met de nieuwe verordening zijn er heldere en passende regels en kaders gesteld rondom de
verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP. Dit zal de kwaliteit van onze dienstverlening en de
kwaliteit van onze basisregistratie versterken. Tevens is de verordening ingericht op een soepele
samenvoeging met de verordening van gemeente Heerhugowaard ten tijde van de bestuurlijke fusie.
Argumenten
-

de huidige verordening is verouderd en voldoet niet aan de gestelde wetgeving;
de Wet BRP schrijft voor dat er een verordening gegevensverstrekking BRP moet zijn;
de nieuwe verordening is afgestemd op de verordening van Heerhugowaard en voorziet in een
soepele samenvoeging van beide verordeningen ten tijde van de bestuurlijke fusie.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Communicatie
Na vaststelling van de verordening gegevensverstrekking BRP wordt deze gepubliceerd via de
gebruikelijke kanalen.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
De nieuwe verordening gegevensverstrekking BRP heeft geen financiële gevolgen voor de
werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard.
Preventief toezicht
Niet van toepassing.
Uitvoering
Zodra de verordening is vastgesteld, zal de afdeling Burgerzaken handelen volgens de regels gesteld
in de verordening.
Monitoring/Evaluatie
De werking van de gestelde regelgeving zal geëvalueerd worden wanneer de jaarlijkse zelfevaluatie
BRP onder toezicht van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens plaatsvind.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Verordening gegevensverstrekking BRP.
Bijlagen ter informatie
1.
2.
3.
4.

collegevoorstel vaststellen verordening gegevensverstrekking BRP;
nadere regeling BRP;
bijlage 1 nadere regeling BRP;
bijlage 2 nadere regeling BRP.
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Vaststellen verordening gegevensverstrekking BRP

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021, nummer 17;
overwegende dat de raad regels kan stellen over de verstrekking van gegevens aan
overheidsorganen, die een orgaan zijn van de gemeente en aan derden;
gelet op artikel 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen (Wet brp), de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en artikel 2 van de Uitvoeringswet AVG (UAVG);
b e s l u i t:
1.
2.

de Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Langedijk
(Verordening BRP Langedijk) vast te stellen;
de Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Langedijk (van 24 juni
2014) in te trekken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 maart 2020.
De raadsgriffier

de voorzitter
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