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1. Voorstel 

 In te stemmen met het voorstel om de heer E. Beverloo met terugwerkende kracht tot 25 mei 

2018 op grond van artikel 37 van de Algemene Verordening gegevensbescherming aan te wijzen 

als Functionaris gegevensbescherming voor het bestuursorgaan raad en het overheidsorgaan 

Rekenkamercommissie Midden-Groningen en aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

2. Inleiding 

Op 25 mei 2016 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG)  in werking 

getreden. De AVG vervangt de voormalige Wet bescherming persoonsgegevens. Europese lidstaten 

hebben nadien nog tot 25 mei 2018 de tijd gekregen om te voldoen aan de nieuwe regels uit de 

AVG. De AVG stelt op grond van artikel 37 AVG gemeenten verplicht om een functionaris 

gegevensbescherming (hierna: FG) aan te wijzen. Dit advies strekt tot aanwijzing van de heer E. 

Beverloo als FG en aanmelding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

3. Publiekssamenvatting 

De raad van de gemeente Midden-Groningen stelt op grond van de Algemene Verordening 

gegevensbescherming de heer E. Beverloo aan als Functionaris gegevensbescherming voor de raad 

en de Rekenkamercommissie Midden-Groningen en meldt de functionaris gegevensbescherming aan 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 37 AVG zijn overheidsorganen verplicht om een FG aan te stellen. 

5. Beoogd effect 

De AVG geeft regels en verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Een 

van deze verplichtingen is dat overheidsorganen verplicht zijn om een FG aan te wijzen. De taken 
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en verantwoordelijkheden van FG staan expliciet in de AVG benoemd. De belangrijkste taak van de 

FG is dat deze onafhankelijk toezicht en controle houdt op de naleving van de wijze waarop door 

de gemeente met persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast dient de FG ter vervulling van de 

toezichthoudende taak te beschikken over bevoegdheden die hem in staat stellen om zijn taken 

naar behoren uit te kunnen oefenen.  

 

6. Historische context 

Om aan de wettelijke AVG verplichtingen te voldoen, heeft de gemeente Midden-Groningen begin 

2018 een FG bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld, de aanwijzing van de FG heeft echter 

nog niet plaatsgevonden. 

 

7. Argumenten 

Op grond van artikel 37 AVG zijn overheidsorganen verplicht om een FG aan te stellen. De taken en 

bevoegdheden van de FG staan beschreven in de artikelen 38 en 39 van de AVG. De FG is 

verantwoordelijk voor het informeren en adviseren over de verplichtingen op grond van de AVG. 

Verder ziet de FG toe op de naleving van de AVG, verstrekt advies ten aanzien van onderzoeken 

naar verwerkingen van persoonsgegevens, is contactpersoon voor en werkt samen met de nationale 

toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens). Met het aanstellen van de FG wordt aan een 

belangrijke eis van de AVG voldaan. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

De heer E. Beverloo wordt tevens aangewezen door de bestuursorganen burgemeester en het 

college. Een FG dient in alle onafhankelijkheid te werken. Hierbij ontvangt de FG geen instructies 

vanuit betrokkenen of gemeente. Eenzelfde FG voor alle bestuursorganen binnen de gemeente is 

wettelijk toegestaan. Hierin worden geen risico’s verwacht omdat de FG op deze manier breed 

binnen de gemeente kan toezien op een juiste verwerking van persoonsgegevens.  

 

9. Financiële paragraaf 

Dit advies heeft geen financiële consequenties.  

 

10. Communicatie 

Het aanwijzingsbesluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het gemeenteblad met 

terugwerkende kracht tot 25 mei 2018.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Nadat de FG is aangewezen zal de FG voor de verschillende overheidsorganen worden aangemeld 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

Bijlage: 
1 Aanwijzingsbesluit de heer E. Beverloo als FG.  


