
 

Technische vragen 
 

 

Datum: 03-12-19 

 

Onderwerp : benoeming functionaris AVG 

 

Het raadsvoorstel stelt voor de heer E. Beverloo te benoemen als functionaris. 
Het voorstel wordt als hamerstuk voorgesteld.  

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 wie is de heer E. Beverloo? 

 Hoe komen we erbij hem voor te dragen? 

 Heeft hij expertise, waarom is hij geschikt? 

 
Erianne van der Burg-Versteeg, 

 

 

 
Datum: 03-12-19 
 

 
De beantwoording door het college: 
 
De heer E. Beverloo functioneerde in de voormalige gemeenten als Adviseur informatiebeveiliging 
met als taakgebied tevens privacy. Vanuit de kennis en kunde die hij in deze functie heeft 
opgebouwd op het gebied van privacy en informatiebeveiliging bleek zijn geschiktheid en volgde 
logischerwijs het voorstel om de heer E. Beverloo in de nieuwe organisatie Midden-Groningen in te 
zetten als functionaris gegevensbescherming op grond van de AVG. De heer E. Beverloo vervult in 
Midden-Groningen deze functie voor de gehele organisatie vanaf het moment herindeling. De formele 
aanwijzing is het sluitstuk van het verplichte proces op grond van de AVG. 

 

 
 

 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit  format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en 
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. 
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan 
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is 
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de 
beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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