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Voorgesteld raadsbesluit
De 'Gedragscode publiceren persoonsgegevens in het kader van raads- en bestuursinformatie' vast te 
stellen en te publiceren.

Samenvatting van het voorstel
De 'Gedragscode publiceren van persoonsgegevens in het kader van raads- en bestuursinformatie' is door 
de raad vastgesteld. Deze uitgangspunten stellen kaders aan het publiceren van persoonsgegevens omtrent 
raads- en bestuursinformatie.

Aanleiding voor het voorstel
Goed bestuur is een open, integer en betrouwbaar bestuur. Om die openheid en transparantie te bieden, 
publiceren de gemeenten de besluiten van het college van B&W en de gemeenteraad. Aan die openheid 
wordt door de wetgeving ook grenzen gesteld, zeker als het gaat om de bescherming van 
persoonsgegevens.
In de afgelopen periode hebben we gezien dat er zowel intern als extern onduidelijkheid bestaat omtrent het 
delen van informatie, vooral wanneer het persoonsgegevens betreft.
Hier spelen belangen die tegengesteld kunnen zijn: bescherming van de privacy enerzijds en het belang van 
openbaarheid anderzijds.

Beoogd resultaat van het voorstel
Het doel van de gemeente is om openheid en transparantie te bieden, zonder daarbij de kern van de 
privacywetgeving uit het oog te verliezen. Openbaarheid en privacy hoeven elkaar namelijk niet uit te sluiten. 
Het gewenste effect van deze gedragscode is om een leidraad te bieden bij twijfel, vragen en discussies.

Argumentatie
Deze gedragscode geeft houvast om het beschermen van persoonsgegevens beter te borgen in de 
organisatie. Daarnaast geeft het richting inwoners en externen meer duidelijkheid betreft de werkwijze van 
de gemeente als het gaat om het publiceren van persoonsgegevens in het kader van raads- en 
bestuursinformatie.
Kern van de gedragscode zijn de spelregels omtrent het publiceren van persoonsgegevens uit college- en 
raadsbesluiten. Voor de publicatie van persoonsgegevens geldt het algemene uitgangspunt dat alle 
gegevens die een natuurlijke persoon, natuurlijke persoon bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband 
direct of indirect identificeren, geanonimiseerd moeten worden.

Externe communicatie
Er heeft geen interactie plaatsgevonden met burgers, instellingen en medeoverheden betreft de 
totstandkoming van de gedragscode.

Financiele paragraaf
De gedragscode, als beheersmaatregel, is binnen bestaande middelen gerealiseerd.

Uitvoering
Wanneer de gedragscode wordt vastgesteld zal intern een implementatietraject worden gestart waarin 
technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de gedragscode te ondersteunen. Hierbij 
kan worden gedacht aan het vereenvoudigen van het anonimiseren van informatie, en het vergroten van 
bewustzijn onder werknemers, en het aanpassen van de besluitvormingsprocedure. 
De gedragscode wordt daarnaast via de gebruikelijke kanalen gepubliceerd en op de gemeentelijke website 
geplaatst.



Evaluatie
Bijstelling van de gedragscode vindt plaats in een cyclus van 3 jaar. Indien zich grote wijzigingen voordoen, 
vindt actualisatie eerder plaats.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Hetzelfde voorstel ligt ook bij de gemeente Dinkelland ter vaststelling.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 20 oktober 2020
Nummer:  B 
Onderwerp: Gedragscode publiceren van persoonsgegevens i.h.k.v. van raads- en bestuursinformatie

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2020, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 6 oktober 2020;
 
gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

besluit
De 'Gedragscode publiceren persoonsgegevens in het kader van raads- en bestuursinformatie' vast te 
stellen en te publiceren.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 oktober 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


