Proces

Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Rioolaansluiting

Rioolaansluiting

Registratie aanvraag vergunning, adviesaanvraag intern
(leefomgeving), afhandeling melding
en archiveren

Verhuren standplaats kermis

Gunning standplaats voor de kermis

Registreren van inschrijfformulieren van kermisexploitanten College
ten behoeve van het gunnen van standplaatsen voor één
van de kermissen binnen
de gemeente.

Gunnen en registeren van standplaatsen op kermissen Enschede Artikel 160 Gemeentewet
Artikel 9 Kermisverordening ???

vervulling van een taak van algemeen
Conform Archiefwet (1 jaar na vervallen van de handeling, Aanvrager
belang of van een taak in het kader van de het recht en/of gevolg)
uitoefening van het openbaar gezag

Naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, BSN, kopie verzekering, kopie kvk
uittreksel

Verlenen omgevingsvergunningen en ontheffingen

Reguliere en uitgebreide omgevingsvergunning

Registratie aanvraag, adviesaanvraag intern of extern,
verlenen of weigeren vergunning. Zienswijze. Publiceren
vergunning, archiveren.

College

Registreren wie een vergunning aanvraagt, voor welk adres en of Artikelen 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen
deze wordt verleend en ervoor zorgen dat de vergunning aan de omgevingswet, .
juiste (rechts)persoon wordt verleend. Daarnaast nodig voor
toezicht (bereikbaarheid en aanspreekbaarheid).

vervulling van een taak van algemeen
Verleende vergunning geen wettelijke bewaartermijn,
belang of van een taak in het kader van de worden nu oneindig lang bewaaard.
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/Behandelaars

NAW gegevens/Woningegegevens/Grafische
gegevens/ Relatie gegevens

Verlenen omgevingsvergunningen en ontheffingen

Sloopmelding

Registreren wie een melding doet, voor welk
adres en of deze voldoet aan criteria.
Daarnaast nodig voor toezicht
(bereikbaarheid en aanspreekbaarheid)

College

Registreren wie een melding doet, voor welk adres en of deze
voldoet aan criteria. Daarnaast nodig voor toezicht
(bereikbaarheid en aanspreekbaarheid).

Art. 1.26 Bouwbesluit

vervulling van een taak van algemeen
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
belang of van een taak in het kader van de verwerking
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/Behandelaars

NAW gegevens/Woningegegevens/Grafische
gegevens/ Relatie gegevens

Verlenen omgevingsvergunningen en ontheffingen

Melding brandveilig gebruik

Registratie melding, adviesaanvraag bij VRZW,
afhandeling melding door ons, archiveren.

College

Registreren wie een melding doet, voor welk adres en of deze
voldoet aan de criteria. Daarnaast vormt het een onderdeel van
een registratie bij de VRU voor jaarlijkse controles op
brandveiligheid bij panden die meldingplichtig zijn.

Paragraaf 1.5 van Bouwbesluit 2012

vervulling van een taak van algemeen
Verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het betrokken
Aanvragers/ Betrokkenen/Behandelaars
belang of van een taak in het kader van de verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing of
uitoefening van het openbaar gezag
machtiging door de betrokkene is ingetrokken, de
desbetreffende vergunning, ontheffing of machtiging is
ingetrokken of de geldigheidsduur daarvan is verlopen,
dan wel de desbetreffende verplichting tot melding is
vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter
voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

NAW gegevens/Woningegegevens/Grafische
gegevens/ Relatie gegevens

Verlenen omgevingsvergunningen en ontheffingen

Melding inrit/uitrit

Registratie melding, afhandeling melding, archiveren

College

Registreren wie een melding doet, voor welk adres en of deze
voldoet aan de criteria.

Artikel 2.2 lid 1 onder e van de Wabo jo. 2:12 APV
; artikel 6, eerste lid onder a AVG: Uitvoerder krijgt
opdracht voor het aanleggen en ontvangt hiervoor het
adres en de tekening, alleen met toestemming van de
eigenaar van het perceel (na akkoord van de melding,
na contact te hebben gehad)

toestemming van de betrokkene

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Woningegegevens/ Grafische
gegevens/
Relatie gegevens

Verlenen vergunningen en - ontheffingen Drank- en Drank- en horecavergunning
Horeca wet

Registratie aanvraag, verlenen ontheffing of weigering,
publiceren, archiveren

Burgemeester

Registreren welk bedrijf een drank- en horecavergunning heeft
om alcohol te verkopen in een horeca- inrichting

Publiekrechtelijke taak in artikel 8 en
§4 Drank- en Horecawet,

vervulling van een taak van algemeen
Verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het betrokken
belang of van een taak in het kader van de verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing of
uitoefening van het openbaar gezag
machtiging door de betrokkene is ingetrokken, de
desbetreffende vergunning, ontheffing of machtiging is
ingetrokken of de geldigheidsduur daarvan
is verlopen, dan wel de desbetreffende verplichting tot
melding is vervallen, tenzij de persoonsgegevens
noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
bewaarplicht

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Relatie gegevens/ bijzondere
persoonsgegevens/ Identificerende gegevens

Verlenen vergunningen en - ontheffingen Drank- en Horeca- exploitatievergunning
Horeca wet

Registratie aanvraag, verlenen vergunning of weigering,
publiceren, archiveren

Burgemeester

Registreren welk bedrijf een vergunning heeft om horeca te
exploiteren.

Publiekrechtelijke taak in afdeling 8 APV (artikel 2:28a vervulling van een taak van algemeen
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
APV)
belang of van een taak in het kader van de verwerking
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Relatie gegevens/ bijzondere
persoonsgegevens/
Identificerende gegevens

Verlenen vergunningen en - ontheffingen Drank- en Gedoogverklaring coffeeshop in combinatie met een
Horeca wet
horeca- exploitatievergunning

Registratie aanmelding, verstrekken gedoogverklaring en
horeca- exploitatievergunning

Burgemeester

Registreren wie een gedoogverklaring voor een coffeeshop heeft Publiekrechtelijke taak in artikel 1:8 en afdeling 8 APV
en voor welke locatie.
(artikel 2:28a APV), het gemeentelijk coffeeshopbeleid
2016 en de Awb

vervulling van een taak van algemeen
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
belang of van een taak in het kader van de verwerking
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Relatie gegevens/ bijzondere
persoonsgegevens/ Identificerende gegevens

Verlenen vergunningen en - ontheffingen Drank- en Ontheffing sluitingsuur
Horeca wet

Registratie aanvraag, verlenen ontheffing of weigering,
archiveren

Burgemeester

Registreren welk bedrijf een ontheffing sluitingsuur aanvraagt en
voor welke datum/periode.

Publiekrechtelijke taak in artikel 2:30 lid 5 APV (vanuit
artikel 147 en 149 Gemeentewet en art. 6, eerste lid
onder e AVG

vervulling van een taak van algemeen
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
belang of van een taak in het kader van de verwerking
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Relatie gegevens/ bijzondere
persoonsgegevens/
Identificerende gegevens

Verlenen vergunningen en - ontheffingen Drank- en Ontheffing artikel 35 (geveltap/bierwagen)
Horeca wet

Registratie aanvraag, verlenen ontheffing of weigering,
archiveren

Burgemeester

Registreren wie een ontheffing DHW aanvraagt en voor welke
datum/periode en waar deze
geveltap komt te staan.

Publiekrechtelijke taak in artikel 8 en 35 Drank- en
Horecawet en art. 6, eerste lid onder e AVG

vervulling van een taak van algemeen
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
belang of van een taak in het kader van de verwerking
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Relatie gegevens/ bijzondere
persoonsgegevens/
Identificerende gegevens

Verlenen vergunningen en - ontheffingen Drank- en Speelautomaten vergunning
Horeca wet

Registratie aanvraag, verlenen of weigeren vergunning,
publicatie, archiveren

Burgemeester

Registreren welk horecabedrijf een speelautomaat mag plaatsen Publiekrechtelijke taak in Titel VA Wet op de
en in werking mag hebben.
Kansspelen en artikel 2:39 en 2:40 APV en art. 6,
eerste
lid onder e AVG

vervulling van een taak van algemeen
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
belang of van een taak in het kader van de verwerking
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Relatie gegevens/ bijzondere
persoonsgegevens/
Identificerende gegevens

Verlenen vergunningen en - ontheffingen overig
wet- en regelgeving

Verlenen ontheffing van verbod geluidhinder

Registratie aanvraag, verlenen ontheffing of weigering,
archiveren

College

Registreren wie een ontheffing heeft om geluidhinder te
veroorzaken, op welke locatie en
voor welke periode.

Publiekrechtelijke taak in artikel 4:6 APV

vervulling van een taak van algemeen
belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Woningegegevens/ Relatie
gegevens

Verlenen vergunningen en - ontheffingen overig
wet- en regelgeving

Ontheffing toegang openbare weg

Registratie aanvraag, verlenen ontheffing of weigering,
archiveren

College

Registeren welke kentekens een ontheffing hebben om een
gesloten verklaarde weg (inrijverbod) in te rijden.

Publiekrechtelijke taak in artikel 87 Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en artikel 149
lid 1 onder d Wegenverkeerswet 1994
artikel 6, lid 1 onder e AVG

vervulling van een taak van algemeen
Verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het betrokken
belang of van een taak in het kader van de verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing of
uitoefening van het openbaar gezag
machtiging door de betrokkene is ingetrokken, de
desbetreffende vergunning, ontheffing of machtiging is
ingetrokken of de geldigheidsduur daarvan
is verlopen, dan wel de desbetreffende verplichting tot
melding is vervallen, tenzij de persoonsgegevens
noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
bewaarplicht.

Verlenen vergunningen en ontheffingen APV

Verklaring van geen bezwaar oplaten luchtballon

Registratie aanvraag verklaring van geen bezwaar,
verstrekken verklaring, archiveren

Burgemeester

Registreren wie een verklaring van geen bezwaar aanvraagt, voor Publiekrechtelijke taak in artikel .27 Regeling veilig
welk adres en of deze wordt
gebruik luchthavens en andere terreinen
verleend.

vervulling van een taak van algemeen
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
belang of van een taak in het kader van de verwerking
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens

Verlenen vergunningen en ontheffingen APV

Melding klein evenement

Registratie melding, afhandeling melding, archiveren

Burgemeester

Registreren wie een melding doet, voor welke locatie en of deze
voldoet aan de criteria voor een meldingsplichtig evenement of
eventueel wijzen op de aanvraag
van een vergunning.

Artikel 2:25a APV

vervulling van een taak van algemeen
1 jaar
belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Relatie gegevens

Verlenen vergunningen en ontheffingen APV

Evenementenvergunning

Registratie aanvraag evenementenvergunning,
Burgemeester
adviesverzoek bij interne en externe adviseurs, verlenen of
weigeren vergunning, publicatie vergunning, archiveren.

Registreren welk evenement wordt georganiseerd op welke
locatie, zodat de veiligheid kan worden beoordeeld en de nodige
maatregelen kunnen worden genomen. Gegevens nodig om
iemand aan te spreken tijdens evenement.

Artikel 2:25 APV;

vervulling van een taak van algemeen
Verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het betrokken
Aanvragers/ Betrokkenen/Behandelaars
belang of van een taak in het kader van de verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing of
uitoefening van het openbaar gezag
machtiging door de betrokkene is ingetrokken, de
desbetreffende vergunning, ontheffing of machtiging is
ingetrokken of de geldigheidsduur daarvan is verlopen,
dan wel de desbetreffende verplichting tot melding is
vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter
voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

NAW gegevens/ Relatie gegevens

Verlenen vergunningen en ontheffingen APV

Terrasvergunning

Registratie aanvraag terrasvergunning, verlenen of
weigeren vergunning, publicatie, archiveren.

Burgemeester bij Registreren wie een terrasvergunning aanvraagt en voor welke
horeca, College locatie en afmetingen hij wordt verleend.
bij winkel

Publiekrechtelijke taak in artikel 2:10D APV (vanuit
artikel 147 en 149 Gemeentewet)

vervulling van een taak van algemeen
1 jaar
belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/Behandelaars

NAW gegevens/ Relatie gegevens/ bijzondere
persoonsgegevens/Identificerende gegevens

Verlenen vergunningen en ontheffingen APV

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Registratie kennisgeving, bevestiging of weigering
kennisgeving, archiveren

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak in artikel 2:10D APV (vanuit
artikel 147 en 149 Gemeentewet)

vervulling van een taak van algemeen
Geen bewaartermijn opgenomen in Selectielijst VNG
belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Relatie gegevens

Gemeente Enschede

VerwerkingsVerwerkingsdoeleinden
verantwoordelijk
en
College
Registreren wie een melding doet, voor welk adres en of deze
voldoet aan de criteria

Registreren welke bedrijven gebruik maken van een incidentele
festiviteit en bijhouden hoe vaak er al gebruik van is gemaakt
(mag maar 3 keer per jaar).

Rechtmatige grondslag

AVG Grondslag

Bewaartermijn

Publiekrechtelijke taak artikel 2:11A APV; ; artikel 6,
vervulling van een taak van algemeen
eerste lid onder a AVG: uitvoerder krijgt opdracht voor belang of van een taak in het kader van de
het aanleggen en ontvangt hiervoor het adres en de
uitoefening van het openbaar gezag
tekening, alleen met toestemming van de eigenaar van
het perceel (na akkoord van de melding, na contact te
hebben gehad).

Register Verwerkingen

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Woningegegevens/ Relatie
gegevens

2-7-2019

Proces

Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Verwerkingsverantwoordelijk
en
Burgemeester of
College (voor
escort)

Verwerkingsdoeleinden

Verlenen vergunningen en ontheffingen APV

Seksinrichtingvergunning

Registratie aanvraag, verlenen vergunning of weigering ,
archiveren, adviesaanvragen, BIBOBonderzoek (zie
BIBOB veld), publiceren, archiveren

Verlenen vergunningen en ontheffingen APV

Tijdelijke verhuur eigen woning

Verlenen vergunningen en ontheffingen APV

Ontheffing Winkeltijdenwet

Rechtmatige grondslag

Registeren wie een vergunning aanvraagt voor een seksinrichting, Publiekrechtelijke taak in artikel 3:4 APV;
waar deze zich bevindt en of deze wordt verleend. Daarnaast
worden beheerders van de inrichting geregistreerd.

Registratie aanvraag, verlenen vergunning of weigering,
archiveren

College

Registeren wie een koopwoning tijdelijk verhuurt onder de
leegstandswet. Mogelijk signaleren en koppelen met aanvraag
omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan (bij
kamerverhuur).

Registratie aanvraag, verlenen ontheffing of weigering,
archiveren

College

Registreren welke winkel een ontheffing van de winkeltijden heeft Publiekrechtelijke taak in de Winkeltijdenverordening
om langer open te mogen zijn (eenmalig of permanent).
(vanuit artikel 3 en 4 Winkeltijdenwet en
artikel 147 en 149 Gemeentewet)

Uitvoeren straattoezicht (incl. de verkoop van
Citycontrol
fietsen en het wegslepen/vernietigen van objecten
langs (vaar)wegen)

Registratie patrouillemeldingen

College

Inzage krijgen in meldingen inhk toezicht op de vaarwegen

Uitvoeren van gebruikstoezicht Uitvoeren
straattoezicht
(incl. de verkoop van fietsen en het
wegslepen/vernietigen van objecten langs
(vaar)wegen)

Voorbereiden en nemen besluiten handhaven openbare
orde

Registreren persoonsgegevens voor analyse en
onderbouwing besluit.

College

Voorbereiden en nemen besluiten handhaven openbare orde

Uitvoeren van gebruikstoezicht Uitvoeren
straattoezicht
(incl. de verkoop van fietsen en het
wegslepen/vernietigen van objecten langs
(vaar)wegen)

Ambtshalve handhaving (eigen waarneming)

Opmaken inspectierapport, verzamelen
College of
achtergrondinformatie, versturen voornemen en definitieve Burgemeester
last onder dwangsom, archiveren
(afhankelijk van
onderwerp)

Registreren op welk adres/verblijfseenheid welke overtreding is
geconstateerd, wie de overtreder is en moet worden
aangeschreven, of de overtreding is beëindigd en hoe, of er
dwangsommen zijn verbeurd en
worden ingevorderd.

APV/BPR

Borgen openbare orde en veiligheid

Aanvragen opsporings- en/of geweldsbevoegdheid
buitengewoon opsporingsambtenaar

Registratie van NAW-gegevens, VOG, getuigschrift en
HTV/politiediploma

College

Indienen van een aanvraag ten behoeve opsporings- en
geweldsbevoegdheid voor buitengewoon opsporingsambtenaar
bij Dienst
Justis

Artikel 9 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
Artikel 6 eerste lid onder 3 AVG

Borgen openbare orde en veiligheid

Bestuurlijke politierapportages n.a.v. overtreding APV

Registreren van bestuurlijke rapportage, NAW-gegevens,
bedrijfsgegevens en/of perceelgegevens

College

(Eventueel) opleggen van een bestuurlijke maatregel n.a.v.
overtreding APV

Uitvoeren straattoezicht (incl. de verkoop van
Opleggen van naheffingsaanslagen parkeren
fietsen en het wegslepen/vernietigen van objecten
langs (vaar)wegen)

Registreren van (buitenlandse) kenteken van een nietbetalende auto en waar mogelijk koppelen aan
kentekenhouder zodat naheffingsaanslag kan worden
opgelegd.

College

Uitvoeren van gebruikstoezicht

Handhaving op basis van metingen waaruit blijkt de
onveilige staat van funderingen

Uitvoeren van gebruikstoezicht

Publiekrechtelijke taak in artikel 15 Leegstandswet

APV/BPR

AVG Grondslag

Bewaartermijn

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

vervulling van een taak van algemeen
Geen bewaartermijn opgenomen in Selectielijst VNG
belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/Behandelaars

NAW gegevens/ Relatie gegevens/ bijzondere
persoonsgegevens/Identificerende gegevens

vervulling van een taak van algemeen
5 jaar
belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens

vervulling van een taak van algemeen
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
belang of van een taak in het kader van de verwerking
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers/ Betrokkenen/ Behandelaars

NAW gegevens/ Relatie gegevens

Bewoners

NAW gegevens, grafische gegevens,
voertuiggegevens

#N/B

#N/B

VNG-selectielijst: t.a.v. gebieds- en groepsverbod: 5 jaar,
handhaving o.b.v. APV: 10 jaar

Bewoners

NAW gegevens, vaartuiggevens

#N/B

VNG-selectielijst: t.a.v. gebieds- en groepsverbod: 5 jaar,
handhaving o.b.v. APV: 10 jaar

Bewoners

NAW gegevens, vaartuiggevens

5 jaar (in verband met geldigheid opsporingsbevoegdheid Buitengewoon opsporings
en WOB-verzoeken)
-ambtenaar

Naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, BSN, kopie opleiding/diploma's,
kopie VOG

Artikel 16 Wet politiegegevens Artikel 6 eerste lid onder noodzakelijk om te voldoen aan een
3 AVG
wettelijke verplichting

Conform Archiefwet (5 jaar)

Overtreder

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN,
nationaliteit, strafbare feiten

Opleggen van naheffingsaanslagen parkeren

Artikel 225 Gemeentewet Artikel 6 eerste lid onder 3
AVG

noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting

Conform Archiefwet (7 jaar na afhandeling van de zaak)

Voertuigeigenaar

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN,
kenteken

Het beoordelen van metingen zakkingsgedrag funderingen, College
constatering van een onveilige situatie,
handhavingsbesluiten nemen, zienswijzen vastleggen,
verzoeken om handhaving afwijzen of toewijzen

Registreren op welk adres/bij welk object een onveilige situatie
gaat ontstaan, wie de eigenaar van het pand/object is en moet
worden aangeschreven, of dat de overtreding is beëindigd en
hoe. -> herstellen veiligheid.

Uitvoering van de publiekrechtelijke handhavingstaken
van het College van B&W, zoals beschreven in de
Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 5), de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet,
Erfgoedwet, Bouwbesluit 2012

vervulling van een taak van algemeen
Gedurende looptijd dossier. Na sluiting dossier conform
belang of van een taak in het kader van de Archiefwet en vernietigingslijst archiefbescheiden VNG.
uitoefening van het openbaar gezag

Medewerkers (Gebruikstoezicht,
Vergunningen, Juridische Zaken),
behandelaars, bestuurders, afzenders

Naam, adres, huisnummer, postcode 6, woonplaats,
emailadres, telefoongegevens, foto's, kadastrale
gegevensdetailgegevens perceel/pand

Handhaving op brandveiligheid

Het laten beoordelen van brandveiligheidssituatie van
objecten (conform handhavingsplan)

College

Registreren op welk adres/bij welk object een onveilige situatie
gaat ontstaan, wie de eigenaar van het pand/object is en moet
worden aangeschreven, of dat de overtreding is beëindigd en
hoe. -> herstellen veiligheid.

Uitvoering van de publiekrechtelijke handhavingstaken vervulling van een taak van algemeen
Gedurende looptijd dossier. Na sluiting dossier conform
van het College van B&W zoals beschreven in de
belang of van een taak in het kader van de Archiefwet en vernietigingslijst archiefbescheiden VNG.
Algemene Wet Bestuursrecht (hoofdstuk 5),
uitoefening van het openbaar gezag
Woningwet, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig
gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
(Bbgbop) ((artikel 3, derde lid, van de Wet
veiligheidsregio's)

Medewerkers (Gebruikstoezicht, VrZW
(Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland),
eigenaar object

Naam, adres, huisnummer, postcode 6, woonplaats,
telefoongegevens, emailadres, detailgegevens
perceel/pand

Uitvoeren van gebruikstoezicht Uitvoeren
straattoezicht
(incl. de verkoop van fietsen en het
wegslepen/vernietigen van objecten langs
(vaar)wegen)

Ontvangen van meldingen en handhavingsverzoeken

Registratie melding, verzoek om handhaving of
constatering van overtreding, terugkoppeling naar burger,
verzoeken om handhaving afwijzen of toewijzen

College

Registreren wie een melding doet, voor welk adres en of deze
voldoet aan criteria. Daarnaast nodig voor toezicht
(bereikbaarheid en aanspreekbaarheid).

Artikel 160 Gemeentewet
Artikel 1:3 Awb (handhavingsverzoek)

Melder/aanvrager

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail,
geslacht, geboortedatum, BSN

Uitvoeren van gebruikstoezicht Uitvoeren
straattoezicht
(incl. de verkoop van fietsen en het
wegslepen/vernietigen van objecten langs
(vaar)wegen)

Voorbereiden en nemen van bestuursrechtelijke
Registreren van persoons-, bedrijfs-, voertuig- en/of
maatregelen (n.a.v. melding, handhavingsverzoek of eigen perceelgegevens voor toezichts- en handhavingsfase.
waarneming) t.b.v. de handhaving van de APV,
afvalstoffenverordening, wegsleepverordening,
marktverordening en kermisverordening

College

Voorbereiden en nemen van besluiten t.b.v. handhaving openbare Artikel 160 Gemeentewet
ruimte
Artikel 125 Gemeentewet

vervulling van een taak van algemeen
Toezichtfase conform Archiefwet (5 jaar)
Overtreder
belang of van een taak in het kader van de Handhavingsfase conform Archiefwet (1 jaar na vervallen
uitoefening van het openbaar gezag
van de gewijzigde situatie)

Naam, adres, woonplaats, kadastrale gegevens,
kenteken

Uitvoeren van gebruikstoezicht Uitvoeren
straattoezicht
(incl. de verkoop van fietsen en het
wegslepen/vernietigen van objecten langs
(vaar)wegen)

Handhaving op basis van klachten/meldingen en verzoeken Registratie klacht/melding, verzoek om handhaving of
College
bouwen/RO
constatering van een overtreding , opmaken
inspectierapport, handhavingsbesluiten nemen, zienswijzen
vastleggen, verzoeken om handhaving afwijzen of
toewijzen.

Registreren op welk adres/bij welk object welke overtreding is
geconstateerd, wie de overtreder is en moet worden
aangeschreven, of de overtreding is beëindigd en hoe. -->
herstellen veiligheid/ voorkomen van ruimtelijk ongewenste
situaties.

Uitvoering van de publiekrechtelijke handhavingstaken
van het College van B&W, zoals beschreven in de
Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 5), het
bepaalde in de verordeningen van de gemeente
Enschede, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening,
Wet milieubeheer, Erfgoedwet, Wet geluidhinder,
Bouwbesluit 2012

vervulling van een taak van algemeen
Gedurende looptijd dossier. Na sluiting dossier conform
belang of van een taak in het kader van de Archiefwet en vernietigingslijst archiefbescheiden VNG.
uitoefening van het openbaar gezag

Medewerkers (Gebruikstoezicht,
Vergunningen, Juridische Zaken),
behandelaars, bestuurders, afzenders

Naam, adres, huisnummer, postcode 6, woonplaats,
emailadres, telefoongegevens, foto's, kadastrale
gegevensdetailgegevens perceel/pand

Uitvoeren van gebruikstoezicht Uitvoeren
straattoezicht
(incl. de verkoop van fietsen en het
wegslepen/vernietigen van objecten langs
(vaar)wegen)

Handhaving op basis van klachten/meldingen, verzoeken
en reguliere controles m.b.t. horeca.

Registratie klacht/melding, verzoek om handhaving of
College
constatering van een overtreding , handhavingsbesluiten
nemen, zienswijzen vastleggen, verzoeken om handhaving
afwijzen of toewijzen.

Registreren op welk adres/bij welk object welke overtreding is
geconstateerd, wie de overtreder is en moet worden
aangeschreven, of de overtreding is beëindigd en hoe. -->
herstellen veiligheid/ voorkomen van ruimtelijk ongewenste
situaties.

Uitvoering van de publiekrechtelijke handhavingstaken vervulling van een taak van algemeen
Gedurende looptijd dossier. Na sluiting dossier conform
van de Burgemeester en het college van B&W zoals
belang of van een taak in het kader van de Archiefwet en vernietigingslijst archiefbescheiden VNG.
beschreven in de Algemene Wet Bestuursrecht - Artikel uitoefening van het openbaar gezag
41 Drank- en Horecawet, artikel 34, tweedelid - Wet op
de kansspelen - artikel 13b Opiumwet

Medewerkers (Gebruikstoezicht, OOV,
Vergunningen)

Naam, adres (incl. huisnummer), postcode 6,
woonplaats, telefoongegevens, emailadres, foto's,
detailgegevens perceel/pand VOG

Verlenen vergunning strandplaats markt

Verlenen standplaatsvergunning voor wekelijkse markt

Registratie aanvraag, verlenen of weigeren vergunning of
weigering, archiveren

College

Verlenen en registreren van standplaatsvergunning voor de van
gemeentewege georganiseerde wekelijkse markt

Artikel 160 Gemeentewet
Artikel 5 Marktverordening
Artikel 1:3 Awb

noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting

Afhandelen aanvragen tegemoetkoming
(plan)schade

Voorbereiden en uitvoeren besluitvorming m.b.t.
planschadeaanvragen

Aanvrager en eventuele derde- belanghebbende
schriftelijk informeren over procedure en
verzoek tot overmaken drempelbedrag
Aanvrager en eventuele derde- belang
hebbende infomeren over inschakelen
externe adviseur
Opdracht aan externe adviseur Opdracht tot betaling
schadebedrag Stukken ter archivering aanbieden

College

Uitvoering geven aan financiële bepalingen inzake ruimtelijke
ordening

Wettelijke verplichting o.g.v. art. 6.1
e.v. WRO;

vervulling van een taak van algemeen
Archiefwet 1995
belang of van een taak in het kader van de artikel 5, bewaartermijn:
uitoefening van het openbaar gezag
7 jaar na afhandeling; plicht tot vernietiging

Aanvragers, bestuurders, medewerkers

NAW, woninggegevens, bijzondere gegevens (IBAN,
ivm uitbetalen)

Behandelen meldingen openbare ruimte

Het beantwoorden van vragen en het laten uitvoeren van
fysieke maatregelen ten behoeve van het beheer van de
Openbare Ruimte.

Schriftelijke, telefonische of digitale meldingen worden
geregistreerd en afgehandeld in het zaaksysteem

College

Het op orde (schoon, veilig en heel) houden van de openbare
Artikel 108 Gemeentewet, artikel 15
ruimte.
Wegenwet, artikelen 10.22 en 10.33 Wet milieubeheer
Registreren van NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres
van melders maakt het mogelijk te communiceren met melders in
relatie tot de meldingen.

vervulling van een taak van algemeen
Papieren dossier 5 jaar o.b.v. Archiefwet,
belang of van een taak in het kader van de Digitale melding: 3 jaar na afhandeling melding
uitoefening van het openbaar gezag

Bewoners

NAW

Behandelen overige informatieverzoeken en
vragen

Laten inzien van dossiers

Betrokkenen inzage geven in dossiers over bodemkwaliteit College

Betrokkenen de gelegenheid geven om onderzoek te kunnen
doen naar de bodemkwaliteit van
een bepaald perceel

Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de
Gemeentewet

vervulling van een taak van algemeen
Permanent, na 20 jaar overgeplaatst naar Archief
belang of van een taak in het kader van de Eemland.
uitoefening van het openbaar gezag

Bewoners en bedrijven

Kadastrale informatie

Behandelen overige
informatieverzoeken en vragen

Beantwoorden van
algemene vragen over de bodem

Beantwoorden verzoek om informatie

Het verstrekken van informatie

Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de
Gemeentewet

vervulling van een taak van algemeen
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
belang of van een taak in het kader van de verwerking
uitoefening van het openbaar gezag

Bewoners en bedrijven

Kadastrale informatie

Gemeente Enschede

College

Register Verwerkingen

noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting

toestemming van de betrokkene

Archiefwet

Conform Archiefwet (1 jaar na vervallen van de handeling, Aanvrager
het recht en/of gevolg)

Naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, BSN, kopie ID, kopie kvk uittreksel

2-7-2019

Proces

Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Bewaartermijn

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Beheren (grond)exploitaties (PLABERUM)

Contractvorming

Opstellen conceptovereenkomst
Mailen concept ter beoordeling aan SO/VTH, contractant
Verzending overeenkomst ter ondertekening Ter inzage
legging overeenkomst Stukken ter archivering aanbieden
Opdracht tot verzending nota

Archiefwet 1995
artikel 5, bewaartermijn: voor altijd

Aanvragers, ontwikkelaars,
woningbouwcoorporaties, bewoners,
bedrijven, bestuurders, raadsleden,
medewerkers

NAW, woninggegevens

Beheren (grond)exploitaties (PLABERUM)

Informatie over de ondergrond verzamelen en delen

Opdracht geven tot het verrichten van onderzoek, bronnen College
raadplegen, de verzamelde gegevens gebruiken als
onderbouwing van beleid op het vlak van
gebiedsontwikkeling

Kansen en (on)mogelijkheden in beeld brengen voor
gebiedsontwikkeling

Artikel 4:81 Awb en artikel 69 WBB

vervulling van een taak van algemeen
Permanent, na 20 jaar overgeplaatst naar Archief
belang of van een taak in het kader van de Eemland.
uitoefening van het openbaar gezag

Bedrijven

NAW

Beheren van het archeologiedepot

Het registreren en bewaren van archeologische vondsten

Het registreren van de vinder en de archeologische vondst College
en het bewaren daarvan, landelijk in Archis en in eigen
archeologie systeem
Switchboard

Archeologische vondsten bewaren

Artikel 5.8 en 5.9 Erfgoedwet
Erfgoedverordening 2012

vervulling van een taak van algemeen
Onbeperkt in eigen archeologisch archief (pgg + Vondst)
belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag

Medewerker

Naam en adres van vinder

In alle processen waar deze groepen gebruikt
worden
Ontwikkelen, uitgeven en beheren Corporate
Media

Voorbereiden en uitvoeren projecten

Communicatie naar burgers; hanteren van presentielijst op College
informatiebijeenkomst
Brief opstellen Koppelen aan adressen Stukken ter
archivering aanbieden

Gebiedsontwikkeling en bouwprojecten
Andere gemeentebrede programma's

Art. 6 eerste lid sub e AVG Gebiedsinrichting/ Wro

vervulling van een taak van algemeen
Archiefwet 1995 artikel 5, v.w.b.: voorlichtingsbelang of van een taak in het kader van de brochures, berichten van betekenis voor geschiedenis,
uitoefening van het openbaar gezag
cultuur of beleid:
voor altijd; overig: 1 jaar;
plicht tot vernietiging

Aanvragers, ontwikkelaars,
woningbouwcoorporaties, bewoners,
bedrijven, bestuurders, raadsleden,
medewerkers

NAW, woninggegevens

Inkopen en contractmanagement door gemeente
Enschede(inclusief SROI)

Beoordelen onderzoeken

Beoordelen offerte, inhoudelijk beoordelen van het
bodemonderzoek en afstemmen VTH

college

Toetsen of het uitgevoerde onderzoek kwalitatief goed is en
beoordelen welke
vervolgmaatregelen nodig zijn.

Artikelen 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen
omgevingswet

vervulling van een taak van algemeen
Permanent, na 20 jaar overgeplaatst naar Archief
belang of van een taak in het kader van de Eemland.
uitoefening van het openbaar gezag

Bedrijven

NAW en prijs

Meldingen opbrekingen openbare ruimte (kabels
en leidingen)

Vergunning tijdelijk gebruik van de weg

Registratie aanvraag vergunning, adviesaanvraag intern
(Verkeer), verlenen of weigeren vergunning, publiceren
vergunning en archiveren

College

Registreren wie een vergunning aanvraagt, voor welk adres, voor Publiekrechtelijke taak artikel 2:10A APV
welk object, hoe lang en of deze wordt verleend.

vervulling van een taak van algemeen
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
belang of van een taak in het kader van de verwerking
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvragers, betrokkenen, behandelaars

NAW gegevens, woningegegevens, grafische
gegevens, relatie gegevens

Opstellen omgevingsplan

Bestemmingsplan

Behandeling zienswijzen (beantwoorden zienswijze en
verzenden zienswijzennota)

Opstellen:
College
Vaststellen:
gemeenteraad

Zienswijze voor een ieder bij het vaststellen van
bestemmingsplannen.

Zienswijzen indienen volgens artikel 3.8, lid 1 van de
Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht.

vervulling van een taak van algemeen
Voor het vastgestelde plan geldt permanente bewaring.
Aanvragers, bewoners, bedrijven,
belang of van een taak in het kader van de Voor de voorbereidende stukken geldt een bewaartermijn bestuurders, raadsleden, medewerkers
uitoefening van het openbaar gezag
van 20 jaar

NAW, woninggegevens

Opstellen omgevingsplan

Uitwerkingsplan

Behandeling zienswijzen (beantwoorden zienswijzen en
verzenden zienswijzennota)

College

Zienswijzen voor belanghebbenden bij het vaststellen van
uitwerkingsplannen.

Zienswijzen indienen volgens artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht.

vervulling van een taak van algemeen
Voor het vastgestelde plan geldt permanente bewaring.
Aanvragers, bewoners, bedrijven,
belang of van een taak in het kader van de Voor de voorbereidende stukken geldt een bewaartermijn bestuurders, raadsleden, medewerkers
uitoefening van het openbaar gezag
van 20 jaar

NAW, woninggegevens

Opstellen omgevingsplan

Wijzigingsplan

Behandeling zienswijzen (beantwoorden zienswijzen en
verzenden zienswijzennota)

College

Zienswijzen voor belanghebbenden bij het vaststellen van
wijzigingsplannen.

Zienswijzen indienen volgens artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht.

vervulling van een taak van algemeen
Voor het vastgestelde plan geldt permanente bewaring.
Aanvragers, bewoners, bedrijven,
belang of van een taak in het kader van de Voor de voorbereidende stukken geldt een bewaartermijn bestuurders, raadsleden, medewerkers
uitoefening van het openbaar gezag
van 20 jaar

NAW, woninggegevens

Opstellen omgevingsplan

Beroepsprocedure

Door Raad van State gevraagde informatie opsturen,
verweerschrift met daarin reactie op beroepschriften naar
Raad van State sturen, zitting bij Raad van State

Gemeenteraad
Beroepsprocedure voor belanghebbenden.
voor zover het
een
bestemmingsplan
betreft. Overige
procedures:
College

Hoofdstuk 6 en 7 van de Awb

vervulling van een taak van algemeen
Voor het vastgestelde plan geldt permanente bewaring.
Aanvragers, bewoners, bedrijven,
belang of van een taak in het kader van de Voor de voorbereidende stukken geldt een bewaartermijn bestuurders, raadsleden, medewerkers
uitoefening van het openbaar gezag
van 20 jaar

NAW, woninggegevens

Klantrelatiesysteem (CRM)

Vastleggen gegevens relaties en
vastleggen afspraken
Uitnodiging en bevestiging versturen en mogelijk nasturen
stukken

College

Organisatie

Gemeente Enschede

VerwerkingsVerwerkingsdoeleinden
verantwoordelijk
en
College
Uitvoering geven aan gebieds/vastgoedontwikkeling

College

Rechtmatige grondslag

AVG Grondslag

Artikel 6.12, 2e lid sub a Wro Art. 6 eerste lid sub b en e noodzakelijk voor de uitvoering van een
AVG
overeenkomst

Inzien laatste contactmomenten en
afspraken
Ter bevordering van het ondernemersklimaat de relevante
betrokkenen voor netwerkbijeenkomsten uitnodigen.

#N/B
Stimuleren van het ondernemersklimaat, speerpunt van toestemming van de betrokkene
de Economische Agenda
artikel 6, eerste lid onder a en e
AVG

Register Verwerkingen

Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking

Medewerkers

NAW-gegevens

Bewoners en bedrijven

NAW en subsidiebedrag
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