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Aan de raad

Inleiding en probleemstelling
Op 6 januari 2014 is de Wet basisregistratie personen (Wbrp) in werking getreden.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet vervalt de Verordening en is het nodig een nieuwe
Verordening vast te stellen.
De Wbrp vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en vormt het
wettelijke kader voor de nieuwe basisregistratie personen en is de juridische vertaling van de
nieuwe ontwikkelingen die zich op het terrein van de Nederlandse bevolkingsadministratie (gaan)
voordoen: technische modernisering, uitbreiding van de administratie met opname van gegevens
over nietingezetenen, verbetering van de kwaliteit en dienstverlening, vermindering van
administratieve lasten.
Om te voorkomen dat voor elke wijziging een nieuwe verordening moet worden vastgesteld, is
ervoor gekozen om in de Verordening de kaders aan te geven en de uitvoering van de
Verordening vast te leggen in het Privacyreglement en de Beheerregeling BRP.
Het college stelt deze vast.
De Verordening, het Privacyreglement en de Beheerregeling BRP zijn onderdeel van het
Beveiligingsplan BRP en waardedocumenten Beemster.
De verordening BRP met toelichting treft u hierbij aan.

Oplossingsrichting
De Verordening basisregistratie personen Beemster is actueel en voldoet daarmee aan de wet
en regelgeving. De gemeenteraad stelt de Verordening BRP Beemster 2014 vast.
Meetbare doelstelling
Na vaststelling van de Verordening, de uitvoeringsregelingen en het informatiebeveiligingsplan is
de gemeente Beemster voldoende toegerust voor de periodieke audits van de basisregistraties
personen op inhoud, proces en privacy.

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties aan de vaststelling van de verordening verbonden.
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Overige consequenties
Op grond van artikel 27 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dient de Verordening BRP
Beemster 2014 aangemeld te worden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).
Verder zal na vaststelling van de Verordening BRP, het college een Privacyreglement en de
Beheerregeling vaststellen.

Monitoring evaluatie
Door middel van rapportages uit het Digitaal Beveiligingsplan worden procedures geëvalueerd.
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de Verordening basisregistratie personen (BRP) Beemster 2014 en intrekken van
de bestaande verordening.
Communicatie
Na de vaststelling van de Verordening zal deze worden gepubliceerd op de website en in de
“Binnendijks”.
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