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Vaststelling Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 
(BRP) 
Bevoegde portefeuillehouder: Annemiek Jetten 

Wettelijke basis (aanvullend) 
Artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 
Inhoud 
Inleiding 
Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de lopende 
organisatieontwikkeling en een verouderde regeling voor het verstrekken van gegevens uit de 
basisregistratie personen moeten de Verordening en Regeling gegevensverstrekking basisregistratie 
personen op deze punten worden aangepast. Voor het uitwisselen van informatie met 
maatschappelijke partijen maar ook voor veiligheid wordt hiermee een juridische basis gecreëerd, 
waaronder voor de huisbezoeken van Sterk Papendrecht. Daarnaast wordt de bevoegdheid met 
betrekking tot het verstrekken van gegevens om werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk 
belang en categorieën van derden aan te wijzen neergelegd bij het college. 

 
Beoogd effect 
Te komen tot een geactualiseerde Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen en 
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen. 

 
Argumenten 
1.1 In de nieuwe verordening wordt verstrekking van gegevens aan organen van de gemeente en 
verstrekking aan derden met gewichtig maatschappelijk belang vastgelegd. 

 
De bevoegdheid om werkzaamheden en categorieën van derden aan te wijzen is in de huidige 
verordening opgenomen, echter zonder vaststelling van een bijlage zoals vermeld in genoemde 
Verordening. Met deze nieuwe verordening en daarbij behorende regeling wordt verstrekking aan 
organen van de gemeente geactualiseerd en verstrekking aan derden met een gewichtig 
maatschappelijk belang vastgesteld. 

 
1.2 Snellere besluitvorming wordt mogelijk door het neerleggen van de bevoegdheid bij het college. 

 
Daarnaast wordt met het neerleggen van de bevoegdheid bij het college om werkzaamheden met een 
gewichtig maatschappelijk belang alsmede om de categorieën van derden aan te wijzen, snellere 
besluitvorming mogelijk. 

Gevraagd besluit 
1. De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te stellen. 
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1.3 De bevoegdheid om de nieuwe Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te 
stellen is geregeld in de nieuwe verordening. 

 
De collegebevoegdheid om over te gaan tot het vaststellen van de regeling gegevensverstrekking 
basisregistratie personen is opgenomen in de verordening. Derhalve verkrijgt deze pas rechtskracht 
na vaststelling van de verordening door de raad. Vaststelling door de raad is dan ook een 
opschortende voorwaarde. 

 
Kanttekeningen 
niet van toepassing 

Financiën 
Niet van toepassing. 

 
Uitvoering 
Na vaststelling van de verordening door de raad dienen verordening en regeling te worden 
gepubliceerd, zodat deze in werking treden. In de conceptverordening en conceptregeling worden de 
bestaande verordening en regeling ingetrokken als de nieuwe verordening en regeling in werking 
treden. 

 
Communicatie & participatie 
De vaststelling van de verordening en regeling dienen te worden bekendgemaakt. Participatie is niet 
van toepassing. 

 
Duurzaamheid & ecologie 
Niet van toepassing. 

 
ICT 
Niet van toepassing. 

 
 

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. 
 
 
 
 

secretaris burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen 
1. Bijlage 1 - Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Papendrecht.pdf 
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De raad van de gemeente Papendrecht, 

gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2021, 

gelet op 
Artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 
 
besluit: 
 
1. De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te stellen. 

CONCEPT RAADSBESLUIT 

 
 
 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 30 september 2021, 

Datum: donderdag 30 september 2021 
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