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Kennis te nemen van 
de rapportage interne toetsing AVG 2018, uitgevoerd door de Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) en de door het college aan de ambtelijke organisatie 
opgedragen verbeteracties. 
 
Context 
De gemeente Doetinchem heeft sinds 1 juni 2018 een Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
aangesteld. Het aanstellen van een FG is een verplichting uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De FG is de interne toezichthouder voor acht organisaties en de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de externe toezichthouder. De FG houdt toezicht op de 
toepassing en naleving van de AVG en geeft waar nodig advies. De FG rapporteert rechtstreeks 
aan het college. Deze rapportage gaat over de mate waarin de ambtelijke organisatie de AVG 
naleeft en betreft de periode juni t/m december 2018. Uit de rapportage blijkt dat gemeente 
Doetinchem de AVG op een goede wijze naleeft. Op sommige onderdelen zijn kleine 
verbeteringen nodig. Wij hebben besloten de ambtelijke organisatie opdracht te geven deze 
verbeteringen uit te voeren. 
 
Kernboodschap 
1. Gemeente Doetinchem leeft de AVG op een goede wijze na. 
2. De volgende verbeteracties uit de rapportage moeten worden uitgevoerd: 

- Toenemen privacy-bewustzijn 
Het privacy-bewustzijn bij medewerkers moet minimaal gelijk blijven en bij voorkeur 
zelfs groeien. We gaan het niveau van bewustzijn meten. Ook gaan we 
bewustwordingsacties uitvoeren. In 2019 kan dit uit bestaande middelen. Voor 2020 en 
daarna gaan we onderzoeken welke investering nodig is en de dekkingsmogelijkheden 
bepalen. 

- Rechten van betrokkenen 
Door e-formulieren (toegang via DigiD) op de website van de gemeente aan te bieden 
beschikken betrokkenen (degenen van wie wij persoonsgegevens verwerken) over 
volledige digitale toegang zodat zij hun privacyrechten kunnen uitoefenen. 

- Uitvoeren Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) 
Door het uitvoeren van een DPIA kunnen vooraf mogelijke privacy-risico’s van een 
gegevensverwerking in kaart worden gebracht en passende maatregelen worden 
genomen om de privacyrisico’s van een gegevensverwerking te verkleinen. 
 

Vervolg 
Ons college ontvangt een plan voor de uitvoering van de verbeteracties. De FG monitort 
de voortgang van de verbeteracties en rapporteert ons hierover. Wij informeren uw raad 
via een raadsmededeling.  
 
Bijlage 
1. Rapportage interne toetsing AVG 2018, uitgevoerd door de FG. 
 


