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Datum: 5 november 2019 Opsteller: Paula Grit 

Zaaknr.: 2019-029031828 Contactgegevens: Paulagrit@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: A.  Hoogendoorn Stukken ter inzage: 
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Onderwerp: Vaststellen Gedragscode Privacy en publicatie van persoonsgegevens door 

gemeenteraad 

 

 

1. Voorstel 
1. Vaststellen van de “Gedragscode Privacy en publicatie van persoonsgegevens door de 

gemeenteraad van Midden-Groningen 2019” 

 

2. Inleiding 

Openbaarheid van bestuur is een belangrijk onderdeel van de democratie. De algemene gedachte is 

dat de overheid meer inzicht geeft in het functioneren. Niet alleen het eindresultaat van 

beleidvorming of beleid is van belang, minstens zo belangrijk is de manier waarop de besluiten tot 

stand zijn gekomen. De actieve openbaarmakingsverplichting voor overheden is geregeld in de Wet 

openbaarheid bestuur (Wob) 

 

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft als stelregel dat bijeenkomsten en stukken die 

daarbij worden gevoegd openbaar zijn, tenzij…, dus informatie wordt actief openbaar gemaakt. 

Deze informatie bevat soms privacygevoelige informatie. Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van 

bestuurders, ambtenaren en burgers. Privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is 

geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

De gemeenteraad is bij actief openbaar maken gehouden aan de AVG en de uitzonderingsgronden 

als genoemd in de Wob.  Actieve openbaarmaking door overheden kent geen eenduidige regels. Er 

is een spanningsveld tussen het belang van actieve openbaarmaking van overheidsinformatie en het 

risico voor betrokkenen bij openbaar making van persoonsgegevens op het internet. Ook het 

weglakken van gegevens volstaat niet altijd, omdat – bij publicatie op internet – via andere 

manieren de identiteit achterhaald kan worden. Er moet altijd een belangenafweging gemaakt 

worden. 
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3. Publiekssamenvatting 

De gemeenteraad heeft een gedragscode opgesteld in het belang van bestuurlijke transparantie en 

de gedachte dat de overheid meer inzicht geeft in het functioneren. De actieve openbaarmakings-

verplichting voor overheden is geregeld in de Wet openbaarheid bestuur (Wob) In deze code wordt 

artikelsgewijs aangegeven hoe de gemeenteraad rekening houdt met de privacy en zorgvuldige 

omgang met persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

4. Bevoegdheid  van de raad 

De raad is bevoegd de gedragscode te aanzien van de wijze waarop bij het publiceren van stukken 

op het raadsgedeelte van de website van Midden-Groningen, omgegaan wordt met privacy en 

zorgvuldige omgang met persoonsgegevens  

 

5. Communicatie 

De gedragscode is besproken in het fractievoorzittersoverleg van 17 oktober 2019. Dit besluit wordt 

op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Raadsvoorzitter 

F.M. Bouwman 

Raadsgriffier 
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