Proces

Verwerking

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Uitvoeren naleving leerplicht

Verwerken van persoonsgegevens ter uitvoering RMCtaken (Regionale Meld- en Coordinatiefunctie)

vervulling van een taak van algemeen
21 jaar, gerekend vanaf geboortedatum Selectielijst
belang of van een taak in het kader van de 11.1.9
uitoefening van het openbaar gezag

Vroegtijd schoolverlater

NAW gegevens, opleidingsgegevens, BSN en
gezondheidsgegevens

Organiseren toegang via jongerenloket

Verwerken van persoonsgegevens om jongeren van 18 27 jaar maximaal te activeren en ondersteunen bij een
aanvraag levensonderhoud

AVG art. 6 lid 1 onder e Participatiewet art. 44a, 44 en
41

vervulling van een taak van algemeen
10 jaar
belang of van een taak in het kader van de Selectielijst 2017 8.1
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvrager

NAW gegevens identificerende gegevens burgerlijke
gegevens woninggegevens bijzondere
persoonsgegevens voertuiggegevens
relatiegegevens

Uitvoeren naleving leerplicht

Verwerken van persoonsgegevens t.b.v. uitvoering
Leerplicht binnen gemeente

Leerplichtwet Art. 16

vervulling van een taak van algemeen
3 jaar na 23ste jaar of 3 jaar na behalen startkwalificatie
belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag

Betrokken leerling en
Ouders/Verzorgers/Voogden

NAW gegevens, identificerende gegevens (BSN en
A nummer) en gegevens verzuim

Aanvraag gemeentelijke tegemoetkoming
kinderopvang

Aanvragen en beoordedeln tegemoetkoming kinderopvang. Het beoordelen van het recht op een gemeentelijke
tegemoetkoming kinderopvang.

College van B&W Beoordelen en eventueel beschikken tegemoetkoming.

Gemeentelijke regeling kinderopvang

noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting

Aanvrager

Basispersoonsgegevens en gegevens kinderen
waarvoor kinderopvang wordt gevraagd.

Verlenen bijstand o.g.v. BBZ en IOAZ

Verwerken van persoonsgegevens om het recht op bijstand Ontvangst aanvraag om bijstand Afspraak maken voor
o.g.v. BBZ en IOAZ te kunnen beoordelen
aanvragen bijstand BBZ of IOAZ.
Uitvoeren intakegesprek en eventuele uitreiking
aanvraagformulieren Innemen en beoordelen
rechtmatigheid van de aanvraag. Rapportage en
onderzoek aanvraag bijstand. Besluit nemen op aanvraag
bijstand middels beschikking. Betaalopdracht klaarzetten
en indien nodig (IOAZ) aanmelding arbeidsintegratie etc.
Overdracht van voorstel naar de uitkeringsadministratie.
Administratieve verwerking aanvraag bijstand.
Indien nodig onderzoek fraudeconsulent
Indien nodig medisch advies (IOAZ) Indien nodig
voorschotverstrekking

College van B&W Het beoordelen van het recht op bijstand en het uitkeren van
bijstand aan zelfstandigen of gewezen zelfstandigen die daar
recht op hebben.

Participatiewet artikel 53a, 64 Pwet Wet Suwi artikel 62 vervulling van een taak van algemeen
Toekenning 10 jaar
belang of van een taak in het kader van de weigering 5 jaar
uitoefening van het openbaar gezag
beëindiging 15 jaar
Zie Selectielijst 2017 8.1/8.2/8.3

Aanvrager

NAW gegevens, identificerende gegevens,
burgerlijke gegevens, woninggegevens, bijzondere
persoonsgegevens: financiële gegevens en
bedrijfsgegevens

Uitvoeren participatie i.h.k.v. re-integratie

Het verwerken van persoonsgegevens t.b.v.
trajectbegeleiding re- integratie (alle doelgroepen
i.h.k.v. Participatiewet)

Ontvangst aanmelding van Klantbeheer/aanmelding
NUG/Overdracht vanuit Jongerenloket/Doelgroep
Banenafspraak/Beschutwerk Dossier onderzoek en
toedeling Intakegesprek/opstellen afsprakenlijst
Het opstellen van een rapportage en plan van aanpak
Aanbieden reintegratievoorziening Voeren van
begeleidende gesprekken.
Het vernieuwen van de afsprakenlijst Het vullen van de
doorlopende rapportage
Het inzetten van instrumenten en producten
Afsluiten en archiveren

College van B&W Ondersteuning bieden voor cliënten op weg naar maximale
participatie.

Participatiewet Artikel 53a Wet Suwi artikel 54 en 62;
Wet poortwachter.

Bijstandsontvanger

NAW gegevens identificerende gegevens burgerlijke
gegevens bijzondere persoonsgegevens
relatiegegevens

Uitvoeren participatie aanvraag indicatie
banenafspraak

Het verwerken van persoonsgegevens t.b.v. aanvraag
indicatie banenafspraak bij UWV

Informatie verzamelen Aanvraag invullen
Aanvraag indienen incl. onderbouwing
Vastleggen besluit UWV

College van B&W Inwoners die vermoedelijk niet zelfstandig het wettelijk
minimumloon kunnen verdienen daartoe in staat stellen.

AVG: art. 6 lid 1 onder e Participatiewet artikel 53a Wet vervulling van een taak van algemeen
10 jaar
Suwi: art. 54 en 62
belang of van een taak in het kader van de Selectielijst 2017 8.1
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvrager

NAW gegevens identificerende gegevens burgerlijke
gegevens woninggegevens bijzondere
persoonsgegevens voertuiggegevens
relatiegegevens

Uitvoeren participatie i.h.k.v. loonkostensubsidie

Het verwerken van persoonsgegevens t.b.v. verstrekking
loonkostensubsidie werkgever

Inzage in doelgroepenregister Proefplaatsing
Loonwaardebepaling
Besluit opstellen en loonwaarderapportage delen met
werkgever
Administratieve verwerking gegevens dienstverband en
werkgever
Verstrekking loonkostensubsidie aan
werkgever

College van B&W Compensatie voor de werkgever bij verminderde loonwaarde van AVG: art. 6 lid 1 onder e Participatiewet: artikel 53a
de cliënt.
Wet Suwi: art. 54 en 62

vervulling van een taak van algemeen
10 jaar
belang of van een taak in het kader van de Selectielijst 2017 8.1
uitoefening van het openbaar gezag

Bijstandsontvanger

NAW gegevens identificerende gegevens burgerlijke
gegevens bijzondere persoonsgegevens
relatiegegevens

Uitvoeren participatie i.h.k.v.
dagactiviteitentrajecten

Verwerken van persoonsgegevens t.b.v. vaststellen,
toekennen en monitoren van dagactiviteitentrajecten die
aansluiten bij mogelijkheden cliënt

Ontvangst melding Intakegesprek
Uitvoering onderzoek en opstellen rapportage
In behandeling nemen aanvraag (na ondertekening
rapportage door cliënt)
Besluit nemen op aanvraag
Maken begeleidingsafspraken tussen cliënt en
zorgaanbieder
Geven opdracht aan zorgaanbieder
Monitoren en evalueren traject

College van B&W Vaststellen, toekennen en monitoren van dagactiviteitentrajecten
die aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt

Wmo artikel 5.1.1

vervulling van een taak van algemeen
10 jaar
belang of van een taak in het kader van de Selectielijst 2017 8.1
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvrager

NAW gegevens identificerende gegevens

Uitvoeren participatie door middel van matching via Het verwerken van persoonsgegevens voor het bij elkaar
Werkplein Twente
brengen van werkgevers en werkzoekende in de regio
(Werkplein)

Acquisitie van vacatures Jobhunting
Matching vacatures

College van B&W Bij elkaar brengen van werkgevers en werkzoekenden in de
regio.

Participatiewet art. 53a Wet Suwi: art. 54 en 62

vervulling van een taak van algemeen
10 jaar
belang of van een taak in het kader van de Selectielijst 2017 8.1
uitoefening van het openbaar gezag

Bijstandsontvanger

NAW gegevens identificerende gegevens

Uitvoeren participatie

Het verwerken van persoonsgegevens om te controleren of
opdrachtnemers van de gemeente voldoen aan hun social
returnverplichting (= mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst nemen)

Ontvangst melding social return verplichting in WIZZR
College van B&W
Contact met opdrachtnemer voor invulling SR
Advies over invulling SR verplichting aan opdrachtnemer en
evt. inzet dienstverlening werkgeversservicepunt
Daadwerkelijke invulling Social Return
Controle op uitkeringsachtergrond in
Sonar van ingezette medewerker

Participatiewet art. 53a Wet Suwi: art. 54 en 62

vervulling van een taak van algemeen
10 jaar
belang of van een taak in het kader van de Selectielijst 2017 8.1
uitoefening van het openbaar gezag

Uitkeringontvangers

NAW gegevens identificerende gegevens

Uitvoeren participatie; verlenen bijstand op grond
van PW of IAOZ

Verwerken van persoonsgegevens om het recht op bijstand Ontvangst aanvraag om bijstand Afspraak maken voor
te kunnen beoordelen
aanvragen bijstand PW of IOAW. Klant informeren
formulieren en ID bewijs mee te nemen.
Voorbereiden aanvraaggesprek aan de hand van het
ophalen gegevens GWS vullen, aanvraag opboeken.
Bevestigings e-mail naar klant Poortgesprek en
Intakegesprek aanvraag levensonderhoud.
Rapportage en onderzoek aanvraag levensonderhoud
Onderzoek fraudeconsulent Medisch advies
Voorschotverstrekking Besluit nemen op aanvraag
levensonderhoud middels beschikking
Overdracht van voorstel naar de uitkeringsadministratie
Administratieve verwerking aanvraag levensonderhoud
Betaalopdracht klaarzetten Aanmelding arbeidsintegratie
etc. Overdracht door de uitkeringsadministratie aan het
Archief

vervulling van een taak van algemeen
Toekenning 10 jaar
belang of van een taak in het kader van de weigering 5 jaar
uitoefening van het openbaar gezag
beëindiging 15 jaar
Zie Selectielijst 2017 8.1/8.2/8.3

Aanvrager

NAW gegevens identificerende gegevens burgerlijke
gegevens woninggegevens bijzondere
persoonsgegevens voertuiggegevens relatiegegevens

Uitvoeren participatie; terugvorderen van te veel
verstrekte uitkering

Het verwerken van persoonsgegevens t.b.v. beëindigen,
terugvorderen bijstand en opleggen van bestuurlijke boete

vervulling van een taak van algemeen
15 jaar
belang of van een taak in het kader van de Zie Selectielijst 2017 8.3
uitoefening van het openbaar gezag

Bijstandsontvanger

NAW gegevens identificerende gegevens burgerlijke
gegevens woninggegevens bijzondere
persoonsgegevens voertuiggegevens relatiegegevens

Gemeente Enschede

Verwerkingsactiviteit

VerwerkingsVerwerkingsdoeleinden
verantwoordelijk
en
Het in beeld brengen van vroegtijdig schoolverlaters en het College van B&W Uitvoering RMC-taken: Schooluitval voorkomen van jongeren en
begeleiden van voortijdig schoolverlaters naar opleding,
bij uitval teruggeleiden naar onderwijsinstellingen voor
werk of een combinatie van beiden.
regiogemeenten
College van B&W Jongeren 18-27 jaar in de Zoektermijn maximaal activeren en
ondersteunen bij een aanvraag Levensonderhoud

Controleren op verzuim, voorkomen van verzuim, handelen College van B&W Verzuimende leerplichtige leerlingen weer naar school krijgen en
bij verzuim en verlenen van vrijstelling.
zo in staat stellen startkwalificatie te behalen

Beoordeling juistheid invulling van (extra) werkplekken voor de
doelgroep van de
Participatiewet en de banenafspraak uit het Sociaal akkoord of
andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (WW,WIA)

Rechtmatige grondslag

AVG Grondslag

Wet op het voortgezet onderwijs artikel 118h
Wet op de expertise centra Art 162 b
Wet educatie en beroepsonderwijs
Art. 8.3.2

College van B&W Het beoordelen van het recht op bijstand en het uitkeren van een Participatiewet artikel 53a, 64 Wet Suwi art. 62
bijstandsuitkering aan de personen die daar recht op hebben.

Ontvangst melding vanuit Klantbeheer/derden Onderzoek College van B&W Het beëindigen en terugvorderen van uitkeringen (Participatiewet
op juistheid en volledigheid gegevens Eventueel
en IOAW en IOAZ) die onrechtmatig verstrekt zijn en het
Participatiewet art 53a, 64 Wet Suwi: art. 62
inwinnen/opvragen
sanctioneren van schendingen van inlichtingenplicht
informatie bij cliënt en/of derden Opstellen rapportage en
beschikking Eventueel opboeken werkproces boete. Bij
boete: Dossieronderzoek Horen cliënt
Beoordelen mate van verwijtbaarheid en vaststellen hoogte
van boete Opstellen boeterapport en beschikking

Register Verwerkingen

Bewaartermijn

vervulling van een taak van algemeen
10 jaar
belang of van een taak in het kader van de Selectielijst 2017 8.1
uitoefening van het openbaar gezag

2-7-2019

Proces

Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Uitvoeren participatie; fraudeonderzoeken

Het verwerken van persoonsgegevens t.b.v. vaststellen evt. Ontvangst signaal
fraude op grond van Participatiewet, IOAW, IOAZ
Signaal waarde bepalen op basis van vervolg inzet
noodzakelijk: Indien nee signaal afboeken, Indien ja
vervolg proces
Intensief controle onderzoek opboeken en werkplan
opmaken Klantmanager accordeert het werkplan
Uitvoeren onderzoek en opstellen rapportage
Horen van cliënt
Opstellen rapportage inclusief advies
t.b.v. klantmanager Afsluiten en archiveren

VerwerkingsVerwerkingsdoeleinden
verantwoordelijk
en
College van B&W Vaststellen fraude verstrekte / te verstrekken uitkering d.m.v.
vergelijking van door de aanvrager opgegeven gegevens met de
feitelijke situatie.

Rechtmatige grondslag

AVG Grondslag

Participatiewet: artikel 53a, 64 Wet Suwi: art. 62
Wetb. Van Strafvordering: art. 141

Bewaartermijn

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

vervulling van een taak van algemeen
20 jaar
belang of van een taak in het kader van de Zie Selectielijst 2017 12.2.6
uitoefening van het openbaar gezag

Bijstandsontvanger

NAW gegevens identificerende gegevens burgerlijke
gegevens woninggegevens bijzondere
persoonsgegevens voertuiggegevens relatiegegevens

Beheer en onderhoud uitkeringsadministratie

Het beoordelen of wijzijgingen ten aanzien van de uitkering Afhankelijk van wijziging in situatie. Wijziging van reeds
moeten worden doorgevoerd op basis van signalen en
bekende gegevens.
verwerkingen mutaties.

College van B&W Het onderhouden van de administratie

Art 17 PW, art 53a en 64 PW, Artikel 62 SUWI en
Artikel 44 en 45 IOAW

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

Bijstandsontvanger

Afhankelijk van wijziging in situatie. Wijziging van
reeds bekende gegevens.

Uitvoeren minimalbeleid

Verwerken van persoonsgegevens door minimacoach t.b.v. Ontvangst vrijstellingsverzoek
stabilisatie financiële problemen inwoners, zodat zij weer
kunnen participeren

College van B&W Financiële problemen van inwoners van de stad helpen
stabiliseren zodat participatie weer mogelijk is

Participatiewet art. 53a Wet Suwi: art. 54 en 62

vervulling van een taak van algemeen
10 jaar, na toekenning Selectielijst 2017 8.1
belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag

Hulpvrager

NAW gegevens identificerende gegevens

Uitvoeren minimalbeleid

Verwerken van persoonsgegevens voor de vaststelling of
ouders die in een traject zitten, financiële of administratie
ondersteuning nodig hebben
voor kinderopvang

Beoordelen verzoek

College van B&W Vaststellen of ouders met een uitkering door hun traject of
parttime arbeid financiële of administratie ondersteuning nodig
hebben voor kinderopvang

Wet Kinderopvang

vervulling van een taak van algemeen
10 jaar, na beëindiging Selectielijst 2017 8.1
belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvrager

NAW gegevens identificerende gegevens burgerlijke
gegevens woninggegevens bijzondere
persoonsgegevens
relatiegegevens

Uitvoeren minimalbeleid

Verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de
collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag
inkomen en het vaststellen van de gemeentelijke
bijdrage

Verzenden brief (bij van rechtswege) of besluit

College van B&W Vaststellen of inwoners in aanmerking komen voor de collectieve
zorgverzekering en het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage Participatiewet artikel 53a Pwet

vervulling van een taak van algemeen
10 jaar na beëindiging Selectielijst 2017 8.1
belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvrager

NAW gegevens identificerende gegevens burgerlijke
gegevens bijzondere persoonsgegevens
relatiegegevens

Uitvoeren minimalbeleid

Verwerken persoonsgegevens t.b.v. vaststellen recht op
bijzondere bijstand en overige minimaregelingen, te weten:
Individuele inkomenstoeslag; Individuele studietoeslag;
Aanvullende bijzondere bijstand bij jongeren 18<>21
Collectieve zorgverzekering; Actiefpremie;
Maatwerkvangnet

Ontvangst aanvraag
Informatie verzamelen (financiële positie)
Eventueel gesprek met cliënt Eventueel huisbezoek
vaststellen noodzaak
Eventueel Inwinnen medisch advies
Opstellen rapportage Opstellen beschikking (excl. bij
Maatwerkvangnet)

College van B&W Vaststellen recht op bijzondere bijstand en/of overige
gemeentelijke minimaregelingen te weten:
Individuele inkomenstoeslag; Individuele studietoeslag;
Aanvullende bijzondere bijstand bij jongeren 18<>21
Collectieve zorgverzekering; Actiefpremie; Maatwerkvangnet

Participatiewet: art. 53a en 62 Wet Suwi: art. 62

vervulling van een taak van algemeen
Toekenning 10 jaar
belang of van een taak in het kader van de weigering 5 jaar
uitoefening van het openbaar gezag
beëindiging 15 jaar
Zie Selectielijst 2017 8.1/8.2/8.3

Aanvrager

NAW gegevens identificerende gegevens burgerlijke
gegevens woninggegevens bijzondere
persoonsgegevens voertuiggegevens relatiegegevens

Debiteuren

Beslag derden

Het uitvoeren van een beslaglegging door een derde op de College van B&W Uitvoeren beslaglegging door derde.
algemene bijstand in het kader van de PW/IOAW/IOAZ.

artikel 475 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting

Cliënt

Basispersoonsgegevens

Debiteuren

verwerking vorderingen

Het innen van openstaande vorderingen.

Basispersoonsgegevens

Verhaal in rechte

noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting
noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting
vervulling van een taak van algemeen
10 jaar
belang of van een taak in het kader van de Zie Selectielijst 8.1
uitoefening van het openbaar gezag

Debiteur

Debiteuren

Onderhoudsplichtige

Basispersoonsgegevens, BSN en financiële
gegevens

AVG artikel 6, lid 1 onder e WMO 2015 artikel 5.1.1

vervulling van een taak van algemeen
WMO 15 jaar na ontvangst gegevens, of langer indien
belang of van een taak in het kader van de redelijkerwijs noodzakelijk (art.
uitoefening van het openbaar gezag
5.3.4 lid 1). Zie ook Selectielijst 2017 onder 8.1.1

Belanghebbende burger

NAW gegevens identificerende gegevens

Belanghebbende burger

NAW gegevens identificerende gegevens

College van B&W Innen van openstaande vorderingen.

Het verhalen van de kosten van algemene bijstand (PW)
op een onderhoudsplichtige.
Het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de Melding vanuit applicatie of derden Onderzoek eventuele
uitvoering van de wet op de Lijkbezorging
nabestaanden Eventueel huisbezoek i.v.m. zoektocht
nabestaande en/of wensen/middelen
Opstellen rapportage Opdracht verstrekken tot
lijkbezorging

College van B&W Verhaal op onderhoudsplichtige.

Afhandelen en voorbereiden betalingenclient
gerelateerde facturen

Het verwerken van persoonsgegevens t.b.v. het beheer en Ontvangst melding vanuit wijkteam/andere gemeente
facturatie Wmo- voorzieningen
Controle op inhoud van de melding
Eventueel iom wijkteam correctie van inhoud melding
Verwerking melding Verwerking van mutatie op
gegevensbestand Ontvangst factuur
Inlezen van factuur Controle factuur a.d.h.v.
gegevensbestand
Bij afkeuring iom zorgaanbieder komen tot herstelde
factuur
Bij goedkeuring hercontrole voor betaling
Verdere verwerking tot opstellen
sepabestand t.b.v. FA

College van B&W Verwerken van toewijzingsbesluiten en facturen in het kader van
de WMO

Afhandelen en voorbereiden betalingenclient
gerelateerde facturen

Verwerken persoonsgegevens t.b.v. verwerking facturen en Ontvangst facturen/declaraties (berichtenverkeer of pdf)
College van B&W Matching van facturen/declaraties met de afgegeven indicatie
declaraties Wmo/Beschermd wonen
Inlezen berichtenverkeer/boeken pdf facturen/declaraties
beschermd wonen conform administratieve richtlijn voor
Automatisch/handmatig verwerken van facturen/declaraties
Wmo/beschermd wonen
Fiatteren van handmatige facturen/declaraties
Terugkoppeling naar zorgaanbieder via berichtenverkeer
en/of via mail/telefoon of uitwisselsite Opstellen/Fiatteren
betaalvoorstel
Verzenden betaalvoorstel naar FA

AVG artikel 6 lid 1 sub b en e WMO 2015 artikel 5.1.1
Jeugdwet art. 7.4.0

noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst

Afhandelen en voorbereiden betalingenclient
gerelateerde facturen

Het verwerken van persoonsgegevens t.b.v. het beheer en Ontvangst melding vanuit wijkteam/zorgaanbieder/andere
facturatie Jeugdwet-voorzieningen in natura
gemeente
Controle op inhoud van de melding en gezag
Eventueel iom wijkteam/zorgaanbieder correctie van
inhoud melding
Verwerking melding Verwerking van mutatie op
gegevensbestand Ontvangst factuur
Inlezen van factuur Controle factuur a.d.h.v.
gegevensbestand
Bij afkeuring iom zorgaanbieder komen tot herstelde
factuur
Bij goedkeuring hercontrole voor betaling.
Verdere verwerking tot opstellen
sepabestand t.b.v. FA

AVG artikel 6 lid1 sub e Jeugdwet art. 7.4.0

vervulling van een taak van algemeen
Jeugdwet 15 jaar of langer indien redelijkerwijs
belang of van een taak in het kader van de noodzakelijk (art. 7.3.8 lid 3)
uitoefening van het openbaar gezag
Zie ook Selectielijst 2017 onder 8.1.2

Belanghebbende burger (ouder(s) +
betreffende kind)

NAW gegevens identificerende gegevens
relatiegegevens

Afhandelen en voorbereiden betalingenclient
gerelateerde facturen

Verwerken persoonsgegevens t.b.v. verwerking facturen en Ontvangst facturen/declaraties (berichtenverkeer of pdf)
College van B&W Matching van facturen/declaraties met de afgegeven indicatie
declaraties Wmo/Beschermd wonen
Inlezen berichtenverkeer/boeken pdf facturen/declaraties
beschermd wonen conform administratieve richtlijn voor
Automatisch/handmatig verwerken van facturen/declaraties
Wmo/beschermd wonen
Fiatteren van handmatige facturen/declaraties
Terugkoppeling naar zorgaanbieder via berichtenverkeer
en/of via mail/telefoon of uitwisselsite Opstellen/Fiatteren
betaalvoorstel
Verzenden betaalvoorstel naar FA

AVG artikel 6 lid 1 sub b en e WMO 2015 artikel 5.1.1
Jeugdwet art. 7.4.0

noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst

Belanghebbende burger

NAW gegevens identificerende gegevens

Afhandelen en voorbereiden betalingenclient
gerelateerde facturen

Verwerken persoonsgegevens t.b.v. declaratie en
uitbetaling budget PGB voor SVB Verwerken
persoonsgegevens t.b.v. berekening eigen bijdrage

AVG 6.1 e
WMO 2015, art. 5.1.1.
Jeugdwet, art. 7.4.0

vervulling van een taak van algemeen
WMO 15 jaar na ontvangst gegevens, of langer indien
belang of van een taak in het kader van de redelijkerwijs noodzakelijk (art.
uitoefening van het openbaar gezag
5.3.4 lid 1)
Jeugdwet 15 jaar of langer indien noodzakelijk (art. 7.3.8
lid 3)
Zie ook Selectielijst 2017 onder
8.1.1 en 8.1.2

Belanghebbende burger

NAW gegevens identificerende gegevens
relatiegegevens

Zorgdragen voor de lijkbezorging wanneer
niemand daarin voorziet

Gemeente Enschede

Burgemeester

Zorgen dat een dood lichaam geen schade aan de gezondheid
van levenden kan toebrengen.

College van B&W Verwerken van toewijzingsbesluiten en facturen in het kader van
de Jeugwet

Ontvangst Zorgovereenkomst via team beschermd wonen College van B&W Cliënten kunnen laten declareren/uit laten betalen van een
Up-load Zorgovereenkomst naar SVB
persoonsgebonden budget via het SVB.
Ophalen cliëntgegevens uit applicatie (middels een XML
Berekenen van een eigen bijdrage vanuit het CAK
bericht)
Bestand up-loaden bij CAK en/of SVB
Accorderen uurloon Zorgovereenkomst in portal van SVB
Ontvangst eventuele uitval van CAK en/of SVB
Uitval onderzoeken en indien mogelijk aanpassen en
opnieuw aanleveren aan CAK of SVB

artikel 62 PW, artikel 392 e.v. BW en artikel 54 en 62
Wet Suwi
Wet op de Lijkbezorging

Register Verwerkingen

WMO 15 jaar na ontvangst gegevens, of langer indien
redelijkerwijs noodzakelijk (art.
5.3.4 lid 1)
Jeugdwet 15 jaar of langer indien nodig (art. 7.3.8 Lid 3)
Zie ook Selectielijst 2017 onder
8.1.1 en 8.1.2

WMO 15 jaar na ontvangst gegevens, of langer indien
redelijkerwijs noodzakelijk (art.
5.3.4 lid 1)
Jeugdwet 15 jaar of langer indien nodig (art. 7.3.8 lid 3)
Zie ook Selectielijst 2017 onder
8.1.1 en 8.1.2

Bewoners
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Proces

Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Afhandelen en voorbereiden betalingenclient
gerelateerde facturen

Het verwerken van persoonsgegevens t.b.v. de uitvoering
regeling chronisch zieken gemeente Verwerken uitvoeren
regeling mantelzorgtoelage

Ontvangst beschikking Controle op inhoud beschikking
Verwerking beschikking
Opstellen betaalrun t.b.v. verwerking door FA

Verstrekken van WMO voorzieningen

Het verwerken van persoonsgegevens t.b.v. het vaststellen Ontvangst melding Onderzoek
van het recht op de Wmo-voorziening wonen en
Indien nodig medisch advies
verplaatsen
In behandeling nemen aanvraag Besluit nemen op
aanvraag Geven opdracht aan leverancier Ontvangst en
verwerken factuur Opvoeren indicatie bij CAK

Gemeente Enschede

Verwerkingsverantwoordelijk
en
College van B&W
(gebaseerd op
regeling
Chronisch zieken
en beperkten)

Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige grondslag

AVG Grondslag

Financiële tegemoetkoming verstrekken aan personen met een
beperking die daarmee verband houdende aannemelijke
meerkosten hebben.
Financiële vergoeding toekennen aan mantelzorger, die een
voorziening of ondersteuning moet organiseren om zélf de
mantelzorg te kunnen blijven verstrekken

Publiekrechtelijke taak o.b.v.: AVG 6.1 e
Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en
beperkten 2016 artikel 6

AVG artikel 6 lid 1 onder e WMO 2015 artikel 5.1.1

College van B&W Het vaststellen van de noodzaak tot compenserende voorziening
vanuit de Wmo op het gebied van wonen en verplaatsen.

Register Verwerkingen

Bewaartermijn

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

vervulling van een taak van algemeen
10 jaar, zie Selectielijst 2017
belang of van een taak in het kader van de onder 8.1
uitoefening van het openbaar gezag

Aanvrager

NAW gegevens identificerende gegevens bijzondere
persoonsgegevens

vervulling van een taak van algemeen
WMO 15 jaar na ontvangst stukken, of zoveel langer als
belang of van een taak in het kader van de redelijkerwijs noodzakelijk is (art.
uitoefening van het openbaar gezag
5.3.4 lid 1).
Zie ook Selectielijst 2017 onder 8.1.1

Aanvrager

NAW gegevens identificerende gegevens
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