Halte Werk Verwerkingsregister
Referentie component

Beschrijving

Functie

Eindverantwoordelijke

Grondslag

Motivatie keuze grondslag Categorie Betrokkenen

Categorieen van Persoonsgegevens

Bijzondere peroonsgegevens

Categorieen ontvangers

Doorgifte
derden/internationaal

Bewaartermijn

Soort verwerking

Herkomst of bron
gegevens

De naam waaronder je de
verwerking herkent

Keuzelijst: bv College van
Wat is het doel van het proces/
burgemeester en wethouders van de verwerking?
de betreffende gemeente

Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige grondslag?

Licht de gekozen grondslag toe. Van welke categorie van
Waarom is hiervoor gekozen?
betrokkenen worden gegevens
verzameld? Ook wel doelgroep
genoemd.
Bijvoorbeeld: Aanvragers,
leerplichtigen, inwoners.

Welke categorieën van persoonsgegevens
worden gebruikt?

Bijzondere persoonsgegevens zijn:
-ras of etnische afkomst
-politieke opvattingen
-religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
-lidmaatschap van een vakbond
-verwerking van genetische gegevens
-biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie
van een persoon
-gegevens over gezondheid,
-gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of
seksuele gerichtheid

Aan wie worden de persoonsgegevens beschikbaar
gesteld. Vul net als bij de categorieën van
betrokkenen op abstractie niveau in wie de
ontvangers zijn. Bijvoorbeeld: Dienstverleners,
opdrachtgevers, (externe) hulpverleners, financiën,
aanvragers, leerplichtigen, bewoners, etc

Gaat het naar een ander land/
internationale organisatie? Zo
ja, welke?

Wat is de wettelijke
bewaartermijn voor de
gegevens? Conform DIV-lijst of
bij uitzondering specifieker

Vul hier bijvoorbeeld in:
Conform
BIG/Informatiebeveiligingsplan/
maatregelen. Licht bij
uitzonderingen de specifieke
maatregelingen toe.

Is het een handmatige
verwerking, een
geautomatiseerde verwerking,
of profiling. Bij profilering gelden
andere eisen.

Zijn de persoonsgegevens bij
de betrokkene verzameld of van
een derde of andere
organisatie? Indien ja welke zijn
dat?

Verwerkingsdoel

1

2
3

4

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Agressieregistratie-onderdeel

onderdeel voor het registreren van agressie en geweld
tegen ambtenaren met een publieke taak.

Ondersteunen van registreren
agressiegevallen

Gemeentelijke incidenten
registratie (GIR) systeem

Directie Halte Werk

Registratie van agressie en
(bijna) ongevallen

Wettelijke verplichting

ARBO wet

Medewerkers, aggressors

NAW, contactgegevens, foto, type agressie

justitiële gegevens

Gemeente Alkmaar, UWV (gemeenschappelijke
huisvesting)

Nee

Conform Archiefwet.
Bewaartermijn 5 jaar.

Conform BIG

Handmatig

Medewerkers, agressors

Budgetadvies- en
schuldhulpverleningonderdeel

onderdeel voor budgetadvies en schuldhulpverlening.

Beheren van budgetbeheer en
schuldhulpverleningstrajecten,
nazorg shv-trajecten en
voorbereiden WSNP-verklaring.

Schuldhulpverlening

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk,

Schuldhulpverlening

Wettelijke plicht

Artikel 8 Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening

Aanvragers
schuldenproblematiek

NAW, Gegevens schuldeisers, contactgegevens,
financiële gegevens, arbeidsgegevens,
beoordeling zelfredzaamheid

BSN

BBR, deurwaarders, incassobureau's, rechtbank,
raad voor de rechtsbijstand, inzage in
rechtbankverslag, maatschappelijk werk

nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG (baseline
Informatiebeveiliging
Gemeenten)

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene, schuldeisers

Digitaal diagnose instrument

Diagnose instrument tbv
vaststellen klantprofiel

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk,

Het stellen van een diagnose
Wettelijke plicht
rondom de financiële (schulden)
en persoonlijke situatie van de
cliënt, teneinde het (al dan niet)
kunnen aanbieden van
passende dienstverlening aan
de cliënt door
Verantwoordelijke.

Dit instrument maakt onderdeel Aanvragers
uit van de dienstverlening om te schuldenproblematiek
komen tot schuldhulpverlening
(gedeelte intake)

•Gegevens over de financiële of economische
situatie van de betrokkene. Hieronder vallen
bijvoorbeeld gegevens over (problematische)
schulden, salaris- en betalingsgegevens.
•Gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of
uitsluiting van de betrokkene. Hieronder vallen
bijvoorbeeld gegevens over gokverslaving,
prestaties op school of werk of relatieproblemen.
•Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere
inloggegevens t.a.v. de applicatie Traject51.
•Informatie over zes verschillende dimensies die
leidt tot een klantprofiel, t.w.
oRegelbaarheid cliënt
oBeinvloedbaarheid schuldsituatie
oBestedingsgedrag cliënt
oLeefsituatie
oAttitude
oSociale participatie

• Gevoelige persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 16
Klantmanager schuldhulpverlening
Wbp en, vanaf 25 mei 2018, artikel 9 AVG. Het gaat hierbij
om gegevens omtrent gezondheid in relatie tot inkomen. BSN

nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG (baseline
Informatiebeveiliging
Gemeenten)

Hndmatige

Betrokkene, schuldeisers.

Beheren van leveren
inkomensondersteuning

Participatiewet, Bijzondere
Bijstand

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Voorzien in inkomen op grond
van landelijke en lokale
regelgeving

Wettelijke plicht

Sociale zekerheidswetgeving:
Participatiewet

Aanvrager,
onderhoudsplichtigen,
inwonenden, derden

NAW, geboortegegevens, burgerlijkenstaat,
nationaliteit, contactgegevens, kopie ID,
inkomensgegevens, verblijfstatus,
vermogen/schulden, naam en geboortedatum
kinderen

BSN

Klantmanagers

Nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene zelf en Derden
(bewindvoerder)

Collectieve aanvullende
Bijzondere Bijstand
zorgverzekering. De gemeente
Gemeentepolis
betaalt vanuit de bijzondere bijstand
een deel van de
verzekeringspremie en eigen risico.

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Bepaling recht op deelname
aan gemeentepolis

Taak van algemeen belang

Minimabeleid gemeente

Aanvragers, partners,
onderhoudsplichtigen,
inwonenden, derden

NAW, contactgegevens, geb. datum, geslacht,
nationaliteit, relatienummer, burgerlijke staat,
samestelling huishouden, gegevens inkomens en
vermogenspositie, betalingsachterstand,
bankrekeningnummer, gegevens oude
verzekering, boven- ondergebitsprothese
verblijfsdocumenten, loonstrookje

BSN

Medewerkers BBR

Nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Handmatige verwerking

Betrokkene, Suwinet, oude
zorgverzekeraar

Beheren van leveren
inkomensondersteuning

Stadspas (beoordeling/
verstrekking)

College van B&W
Heerhugowaard, Langedijk

Voorzien in inkomen op grond
van landelijke en lokale
regelgeving

Wettelijke plicht

Sociale zekerheidswetgeving:
Participatiewet/minimabeleid

Aanvrager, inwonenden, derden NAW, geboortegegevens, burgerlijkenstaat,
nationaliteit, contactgegevens, kopie ID,
inkomensgegevens, verblijfstatus,
vermogen/schulden, naam en geboortedatum
kinderen

BSN

Klantmanagers

Nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene zelf en Derden
(Suwinet, bedrijfsarts,
bewindvoerder)

Stadspas toevoeging
ouderbijdrage

College van B&W
Heerhugowaard, Langedijk

Voorzien in aanvullend inkomen Wettelijke plicht
op grond van landelijke en
lokale regelgeving

Sociale zekerheidswetgeving:
Participatiewet/minimabeleid

Doelgroep pashouders met
kinderen

CLIENTNRSOFI_NUMMERGESLACHT_OMS1
NAAMVLVVADRES1_PWADRES2_PWSoort pas
WOONPLAATSGemeenteIND_STUFBGVlgnr
kindNAAM_KINDJMBSN_KINDGEB_KIND
ouderbijdrage

BSN

Beleidsmedewerker minimabeleid

nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Handmatige verwerking

GWS suite/Suwinet

Beheren van leveren
inkomensondersteuning

Stadspas (beoordeling)

College van B&W Alkmaar

Voorzien in inkomen op grond
van landelijke en lokale
regelgeving

Wettelijke plicht

Sociale zekerheidswetgeving:
Participatiewet, BBZ 2004

Aanvrager,
onderhoudsplichtigen,
inwonenden, derden

NAW, geboortegegevens, burgerlijkenstaat,
nationaliteit, contactgegevens, kopie ID,
inkomensgegevens, verblijfstatus,
vermogen/schulden, naam en geboortedatum
kinderen

BSN

Klantmanagers, Alkmaar Marketing

Nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene zelf en Derden
(Suwinet, bedrijfsarts,
bewindvoerder).
Inlichtingenbureau

Beheren van leveren
inkomensondersteuning

Besluit Bijstandsverlening
Zelfstandigen 2004

College van B&W Alkmaar,
Voorzien in inkomen op grond
Heerhugowaard, Langedijk, Den van landelijke en lokale
Helder, Texel, Bergen,
regelgeving
Castricum, Heiloo, Purmerend,
Waterland, Landsmeer, Beemster

Wettelijke plicht

Sociale zekerheidswetgeving:
Participatiewet, BBZ 2004

Aanvrager,
onderhoudsplichtigen,
inwonenden, derden

NAW, geboortegegevens, burgerlijkenstaat,
BSN
nationaliteit, contactgegevens, kopie ID,
inkomensgegevens, verblijfstatus,
vermogen/schulden, naam en geboortedatum
kinderen, arbeidsmarktgegevens (arbeidsverleden
en opleidingen), uitgaven, gegevens eigen
woning, zakelijke gegevens bedrijf

Klantmanagers, Bedrijfsadviseur (externe
adviesbureaus)

Nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene zelf en Derden
(Suwinet, bedrijfsarts,
bewindvoerder).
Inlichtingenbureau

Beheren van leveren
inkomensondersteuning

IOAZ

College van B&W Alkmaar,
Voorzien in inkomen op grond
Heerhugowaard, Langedijk, Den van landelijke en lokale
Helder, Texel, Bergen,
regelgeving
Castricum, Heiloo, Purmerend,
Waterland, Landsmeer, Beemster

Wettelijke plicht

Sociale zekerheidswetgeving:
Participatiewet

Aanvrager,
onderhoudsplichtigen,
inwonenden, derden

NAW, geboortegegevens, burgerlijkenstaat,
BSN
nationaliteit, contactgegevens, kopie ID,
inkomensgegevens, verblijfstatus,
vermogen/schulden, naam en geboortedatum
kinderen, arbeidsmarktgegevens (arbeidsverleden
en opleidingen), uitgaven, gegevens eigen
woning, zakelijke gegevens bedrijf

Klantmanagers, Bedrijfsadviseur (externe
adviesbureaus)

Nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene zelf en Derden
(Suwinet, bedrijfsadviseur,
bewindvoerder)

Beheren van
inkomensbeslaglegging derden

Loonbeslag door derden op
uitkering of voorziening

College van burgemeester en
wethouders Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Uitvoering een beslaglegging
door derden

Wettelijke plicht

Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering

Schuldenaar

Financiële gegevens en situatie, NAW,
geboortegegevens, burgerlijke staat, nationaliteit,
contactgegevens, verblijfstatus,
sollicitatiegegevens, gegevens inwonende
meerderjarigen en kinderen

BSN

Uitkeringsadministratie

Nee

Conform archiefwet selectielijst

Ontvangers krijgen alleen voor
hen noodzakelijke gegevens te
zien

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene zelf en Derden

Ondersteunen van innen van
vorderingen

Terug- en invordering en verhaal
onderhoudsplicht en invordering

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Terug- en invorderen van
geldleningen en te veel
verstrekte bijstand, Bbz 2004,
IOAZ en IOAW, en verhaal
bijstand en invorderen
onderhoudsbijdrage.

Wettelijke plicht

AWB + Participatiewet, Bbz,
IOAW, IOAZ, Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering

Schuldenaar, samenleefrelaties, Financiële gegevens en situatie, NAW,
(meeprofiterende) partner,
geboortegegevens, burgerlijke staat, nationaliteit,
onderhoudsplichtige
contactgegevens, verblijfstatus,
sollicitatiegegevens, gegevens inwonende
meerderjarigen en kinderen, gegevens expartners

BSN

Medewerkers team debiteurenbeheer en op
aanvraag bij Internationaal Bureau Fraudeinformatie (IBF), onderdeel van UWV,
Paspoortsignalering RViG.

nee

Conform archiefwet selectielijst

Ontvangers krijgen alleen voor
hen noodzakelijke gegevens te
zien

Handmatig, en geautomatiseerd Betrokkene, en ook door Eigen
gegevens verzameling,
inlichtingenburo

Terug- en invordering

College van B&W Den Helder,
Terug- en invorderen van
Texel, Bergen, Castricum, Heiloo, geldleningen en vorderingen
Purmerend, Beemster,
Bbz 2004
Landsmeer, Waterland

Wettelijke plicht

AWB + Participatiewet, Bbz,
IOAW, IOAZ, Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering

Schuldenaar, samenleefrelaties, Financiële gegevens en situatie, NAW,
(meeprofiterende) partner.
geboortegegevens, burgerlijke staat, nationaliteit,
contactgegevens, verblijfstatus, inwonende
meerderjarigen en kinderen

BSN

Medewerkers team debiteurenbeheer en op
aanvraag bij Internationaal Bureau Fraudeinformatie (IBF), onderdeel van UWV,
Paspoortsignalering RViG.

nee

Conform archiefwet selectielijst

Ontvangers krijgen alleen voor
hen noodzakelijke gegevens te
zien

Handmatig, en geautomatiseerd Betrokkene, en ook door Eigen
gegevens verzameling

Verrekening uitkering met
voorliggende voorziening

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Terug en invordering van
Participatiewet, IOAW en IOAZ

Wettelijke plicht

AWB + Participatiewet, BBZ

Betrokkene

NAW, geboortegegevens, contactgegevens,
inkomensgegevens, tijdsduur uitkering

BSN

UWV, SVB, Werkgever, advocaat.

nee

Conform archiefwet selectielijst

Ontvangers krijgen alleen voor
hen noodzakelijke gegevens te
zien

Handmatig, en geautomatiseerd Betrokkene, UWV, SVB,
Werkgever, advocaat.

Dwanginvordering

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Onder dwang invorderen van
verhaal en terugvorderingen

Wettelijke plicht

AWB + Participatiewet, IOAW,
IOAZ, BBZ

Betrokkene, samenleefrelaties,
(meeprofiterende) partner,
onderhoudsplichtige

NAW, geboortegegevens, contactgegevens,
BSN
inkomensgegevens, vermogensgegevens, bedrag
vordering, type samenleefrelatie,

Team debiteuren, deurwaarder, advocaat,
bewindvoerder, curator

Conform archiefwet selectielijst

Ontvangers krijgen alleen voor
hen noodzakelijke gegevens te
zien

Handmatig, en geautomatiseerd Betrokkene, UWV, SVB,
Werkgever, advocaat.

Dwanginvordering

Den Helder, Texel, Bergen,
Onder dwang invorderen
Castricum, Heiloo, Purmerend,
terugvorderingen BBZ
Beemster, Landsmeer, Waterland

Wettelijke plicht

AWB + Participatiewet, Bbz

Betrokkene, samenleefrelaties.

NAW, geboortegegevens, contactgegevens,
BSN
inkomensgegevens, vermogensgegevens, bedrag
vordering, type samenleefrelatie,

Team debiteuren, deurwaarder, advocaat,
bewindvoerder, curator

Conform archiefwet selectielijst

Ontvangers krijgen alleen voor
hen noodzakelijke gegevens te
zien

Handmatig, en geautomatiseerd Betrokkene, UWV, SVB,
Werkgever, advocaat.

Wettelijke plicht

AWB + Participatiewet, Bbz,
IOAW, IOAZ

Betrokkenen

Alle casus gerelateerde gegevens van de
betrokkene

HAL gemeenten

Nee

Conform archiefwet selectielijst

Ontvangers krijgen alleen voor
hen noodzakelijke gegevens te
zien

Handmatig

Betrokkene, UWV, SVB,
Werkgever, advocaat.

Aanvragers

NAW, geboortegegevens, burgerlijkenstaat,
BSN
nationaliteit, contactgegevens, kopie ID,
inkomensgegevens, verblijfstatus,
vermogen/schulden, naam en geboortedatum
kinderen, arbeidsmarktgegevens (arbeidsverleden
en opleidingen), uitgaven, gegevens eigen
woning, zakelijke gegevens bedrijf.

Klantmanagers, Bedrijfsadviseur

nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Geautomatiseerd

Betrokkene zelf en Derden
(Suwinet, bedrijfsadviseur,
bewindvoerder)

5

Inkomensonderdeel

6

onderdeel voor het uitvoeren van de inkomensaspecten
van de Participatiewet. Toelichting: De onderdeel
ondersteunt de werkzaamheden die nodig zijn voor het
uitvoeren van de Participatiewet zoals het behandelen
van uitkeringsaanvragen, verstrekken van uitkeringen en
toezien op de rechtmatigheid van gebruik. Het onderdeel
maakt gebruik van diverse soorten gegevens uit andere
registraties om een compleet klantbeeld te kunnen
vormen voor verantwoorde uitvoering van de
werkzaamheden. Suwinet vormt hierbij de belangrijkste
gegevensbron via welke diverse soorten gegevens van
organisaties uit de keten van Werk en Inkomen
beschikbaar komen. De BRP vormt een andere
belangrijke bron waar het systeem gegevens uit moet
kunnen betrekken voor een goede ondersteuning van de
werkzaamheden.

7

8

9

10

11

12

13

Inningenonderdeel
14

onderdeel voor ondersteuning van het proces van innen,
invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en
eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. Dit
onderdeel ondersteunt het innen van vorderingen die
opgelegd worden.

15

16

17

18
Klachten, mediation, bezwaar en beroep

Klachtgesprekken, mediation en gegevensuitwisseling igv
bezwaar of beroep

Klachten, mediation, bezwaar en
beroep

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Kredietverstrekkingonderdeel

onderdeel voor de ondersteuning van het verstrekken van Kredietverstrekking
kredieten

Krediet verstrekking

College van B&W Alkmaar,
Vanuit Bbz kan een krediet
Heerhugowaard, Langedijk, Den verstrekt worden
Helder, Texel, Bergen,
Castricum, Heiloo, Purmerend,
Beemster, Landsmeer, Waterland

Wettelijke plicht, Bbz,

Loonkosten subsidie onderdeel

onderdeel voor het beheren voor loonkostensubsidie

Beheren loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Uitvoering loonkostensubsidie

Wettelijke plicht

Participatiewet

personen in dienst bij
werkgevers

NAW, arbeidsovereenkomst, uitslag Dariusmeting, BSN
loonwaardemeting, besluit loonkostensubsidie

Werkgever, subsidioloog

nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Geautomatiseerd

Werkgever

Medisch advies

Proces voor keuringsaanvraag

Aanvraag medische keuring
bijzondere bijstand

Medisch advies Bijzondere
bijstand

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Noodzakelijk ivm controle op
rechtmatigheid aanvraag
bijzondere bijstand

Wettelijke plicht

Participatiewet, IOAW, IOAZ

Aanvragers

NAW, geboortedatum situatie van de klant en
reden aanvraag

BSN, gezondheidsgegevens

Ondersteuning bij Participatie, Unit bijzondere
bijstand. Medische keuringspartij

nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Handmatig

Betrokkene

Reïntegratie- en
werkzoekendenonderdeel

onderdeel voor het toeleiden van werkzoekenden naar
werk conform de participatiewet. De onderdeel
ondersteunt het uitvoeren van de werkzaamheden in het
kader van de participatiewet (bijv. intake, bemiddeling,
training).

Beheren van arbeidsbemiddeling.
Uitvoeren van (o.a.) de medische
en arbeidsdeskundige
belastbaarheidsonderzoeken

Arbeidsstimulering

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk,
Bergen, Castricum, Heiloo

Vaststellen afstand tot
arbeidsmarkt

Wettelijke plicht

Participatiewet, IOAW, IOAZ

Aanvragers, partners

NAW, contactgegevens, nationaliteit,
geboortegegevens, sollicitatiegegevens, CV,
diploma's

BSN, gezondheidsgegevens

Klantmanagers

Nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Geautomatiseerd

Betrokkene zelf en Derden
(Suwinet)

Uitvoeren van (o.a.) de medische College van B&W Alkmaar,
en arbeidsdeskundige
Heerhugowaard, Langedijk,
belastbaarheidsonderzoeken
Bergen, Castricum, Heiloo

Uitvoeren van (o.a.) de
medische en
arbeidsdeskundige
belastbaarheidsonderzoeken

Wettelijke plicht

Participatiewet

Aanvragers

NAW, Contactgegevens, Geboortedatum
Nationaliteit, Land van herkomst, Cliëntnummer
Type ingekocht product, Soort uitkering,
woon/leefsituatie, profiel van de klant

BSN, gezondheidsgegevens

WNK, UWV

nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Handmatig

Betrokkene

19

20

21

22

23

Toelichting:
24

25

Afhandeling van klachten,
toepassing mediation, en
gegevenslevering ten behoeve
van bezwaar of beroep zaken

BSN

Beschut werken (voorheen Sociale
werkvoorzieningonderdeel)

onderdeel voor het beheer van beschut werken

Beheren van beschut werken

Beschut werken

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk,
Bergen, Castricum, Heiloo

Maatschappelijke participatie
van clienten bevorderen, met
als doel terugkeer naar
arbeidsproces

Wettelijke verplichting

Participatiewet, IOAW, IOAZ

Uitkeringsgerechtigden en niet
uitkeringsgerechtigden

NAW, contactgegevens, arbeidsmarktgegevens,
indicatie UWV

BSN, gezondheidsgegevens

WNK

nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene, derden

Tegenprestatie onderdeel

onderdeel voor beheer van uitvoering tegenprestaties

Beheren uitvoering tegenprestaties

Tegenprestatie

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Maatschappelijke participatie
van zorgklanten zonder
arbeidsperspectief

Wettelijke verplichting

Participatiewet, IOAW, IOAZ

Zorgclienten (personen zonder
arbeidsperspectief)

NAW, Wel/geen vrijstelling, deelname mantelzorg

BSN, gezondheidsgegevens

Maatwerkpartners, Vrijwilligerscentrale, WNK,
Aanbestedingspartijen

nee

Conform archiefwet selectielijst

Conform BIG/ ontvangers
krijgen alleen voor hun
noodzakelijke gegevens te zien

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene, derden

Toezicht- en handhavingonderdeel
sociaal domein

onderdeel voor de ondersteuning van toezicht en
handhaving binnen sociaal domein. Bijv. ondersteuning
voor het toezien op rechtmatig ontvangen van uitkeringen
en het evt. treffen van handhavingsmaatregelen.

Ondersteunen van handhaving en
toezicht bestuursrechtelijk

Toezicht en Handhaving
rechtmatigheid

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk,
Castricum, Heiloo, Bergen,
Uitgeest

Voorkomen, in beeld krijgen en Wettelijke verplichting,
stoppen van uitkeringsfraude en publiekrechtelijke taak
fraude van voorzieningen.

Participatiewet, WGS, IOAZ,
IOAW, BBZ

Uitkeringsgerechtigde,
schuldenaar + gezin,
inwonenden
(samenleefrelaties), derden,
relaties

NAW, zaakinhoudelijke gegevens.

BSN

Klantmanagers, debiteurenbeheer

nee

Conform BIG

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene, derden,
nutsbedrijven,
woningcorporaties,
Zorgverzekeraars

Strafrechtelijk

Fraude onderzoek sociale
zekerheid

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk,
Castricum, Heiloo, Bergen,
Uitgeest

Vaststellen rechtmatige
verstrekking heid uitkering en
voorziening

Wettelijke verplichting,
publiekrechtelijke
taak/algemeen belang

Participatiewet, WGS, IOAZ,
IOAW, BBZ, Wet
Politiegegevens, Wetboek van
Strafrecht, Wetboek van
Strafvordering

Uitkeringsgerechtigde, + gezin, zaakinhoudelijke gegevens zoals:
onderhoudsplichtigen,
uitkeringsgegevens, arbeidsmarktgegevens,
inwonenden
inhoudingen door derden, onderhoudsgegevens,
(samenleefrelaties), derden,
identificatie
relaties

Strafrechtelijke gegevens

Opdrachtgevers, Belastingsdienst, Openbaar
Ministerie, Ketenpartners obv convenant,
binnengemeentelijke partners (burgerzaken, bouw
en woningtoezicht, Openbare orde en veiligheid,
WMO, jeugdwet, leerplicht. Gemeentelijke
belastingen, wijkcoordinatoren. UWV, SVB, IND,
Politie, AIVD. Kmar.

Nee

SR onderzoeken 12 jaar

Conform BIG

Handmatig

Betrokkene, derden

Woonfraude overleg
Heerhugowaard en Langedijk

Woonfraudeoverleg HHW

College B&W Heerhugowaard,
Langedijk

Opsporen van woon en
adresfraude en gerelateerde
fraude (misstanden)

Algemeen belang/Openbaar
gezag/Publiekrechtelijke taak

Convenant Woonfraude

Personen woonachtig in HHW
of Langedijk, of van andere
gemeente waarmee een link is
op een adres in HHW of
Langedijk

Beheren van arbeidsbemiddeling

Ondersteuning bij
arbeidsbemiddeling

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Economische participatie
bevorderen

Wettelijke verplichting

Participatiewet, IOAW, IOAZ,
e.a. Sociale
zekerheidswetgeving

(niet)uitkeringsgerechtigden,
aanvrager

BSN, gezondheidsgegevens

Opdrachtnemers, werkgevers, indicatie- en
reïntegratiebedrijven, sociaal team

nee

Conform archiefwet

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene

26

27

28

29

Vacaturematchingonderdeel
30

Technische en
organisatorische
maatregelen

Naam Verwerking

onderdeel voor het relateren van werkzoekenden en
(vacatures bij) werkgevers.
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Referentie component

Beschrijving

Functie

Eenmalige verstrekking,
volgens ESF richtlijnen

bijlage met een wachtwoord

Handmatig

Gemeenten en betrokkene

nee

te bepalen

nog te bepalen

handmatig

Betrokkene

Stichting interkerkelijk steunfonds

nee

1 maand na verzending brieven nvt
kan bestand worden vernietigd

geautomatiseerd

Suite sociaal domein Halte
Werk

BSN

Gemeente Alkmaar

nee

nvt

Binnengemeentenlijke levering.
Extra beveiliging niet nodig.

handmatig

Unive

Grondslag

Motivatie keuze grondslag Categorie Betrokkenen

Categorieen van Persoonsgegevens

Subsidieverwerking ESF gelden

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Doel is om te bepalen of
iemand tot de doelgroep ESF
behoort

Wettelijke verplichting

Kaderwet SZW-subsidies

Van de doelgroep: Naam, Start- einddatum traject, BSN, arbeidsbelemmering
dakloos, onderwijskwalificatie, naam behaalde
opleiding, geb datum, geslacht, type regeling,
relatie. Van de begeleidende consulent: Naam,
betalende gemeente, start- einddatum
dienstbetrekking, bruto maandsalaris,
eindejaarsuitkering, % dienstverband.

Atlas Adviesbureau, contractpartner van gemeente
Alkmaar die penvoerder schap uitvoert

nee

Administratieve verwerking van Toestemming
doorverwijzingen en monitoring
voortgang

Datum, Taalhuismedewerker, Klantnummer,
Ja, uit de gesproken taal kan etniciteit worden herleid
Naam klant, Woonplaats, Telefoonnummer, E mail
adres, Geboorteland, In Nederland sinds,
Moedertaal, Inburgering plichtig, Aantal jaren
onderwijs, Hoogst genoten opleiding, Laatste
beroep/baan, Hulpvraag klant, Resultaat
Basismeter, Advies Taalhuismedewerker,
Doorverwezen naar, gemaakte afspraak met klant,
Afspraak / Inloop, Overige opmerkingen, Opnieuw
contact op, Na terugbellen, Klantmanager Halte
Werk.

Taalhuis, Stichting lezen en Schrijven,
Klantmanagers, Bibliotheek Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk, Gilde SamenSpraak,
Dialoog- Taalhulp, ROC Kop van Noord-Holland,
Humanitas

nee

Bewaartermijn

Halte Taal project Laaggeletterden

Project voor wie extra ondersteuning nodig heeft bij het
verbeteren van lezen, schrijven rekenen en digitale
vaardigheden.

(Klant)Ondersteuning, verhogen
van zelfredzaamheid.

Halte Taal

Directie Halte Werk

Stichting interkerkelijk Steunfonds
Langedijk Kerstpaketten

Ondersteuning financieel minder bedeelden

Ondersteuning

Kerstpakettenactie 2018
Langedijk

Stichting interkerkelijk steunfonds Aanschrijfbestand tbv
aanmelding kerstpaket

Toestemming

keuze is vrij wel of niet een
kerstpakket te willen ontvangen

Alkmaarpas 2019

Persoonsgegevens deelnemers Collectieve
Zorgverzekering Minima aanleveren aan de gemeente
Alkmaar tbv aanschrijfbestand minima. die ambtshalve
Alkmaarpas 2019 ontvangen. Dit bestand wordt gebruikt
om minima ambtshalve de AlkmaarPas te verstrekken.

nvt

Alkmaarpas 2019

College gemeente Alkmaar

AlkmaarPas verstrekken aan
deelnemers CZM

PW

Gemeente heeft taak op het
Minima, inwoners van
gebied van armoedebestrijding. gemeente Alkmaar
Deze taak volgt uit de
Participatiewet. AlkmaarPas
bevordert meedoen aan de
samenleving.

NAW gegevens

Jongerenloket 2.0

Sluitende aanpak. Informatieverstrekking gericht op
vraagverheldering. Advies en monitoring trajecten en plan
van aanpak. Advies en afstemming agv niet nakomen
arbeidsverplichtingen.

Sluitende aanpak kwetsbare
jongeren

Colleges Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk,
Heiloo, Bergen en Castricum

Jongeren < 27 jaar, die uitvallen Wettelijke plicht
van een praktijkschool of een
VSO-school worden door
middel van een warme
overdracht van de school aan
het Jongerenloket
overgedragen met als
doelstelling een sluitende
aanpak te bevorderen.

Wet houdende regels inzake de
Regionale en
Meldcoordinatiefunctie
Voortijdig Schoolverlaten
opgenomen in de
Onderwijswetten

volgt

Huygenpas en MeedoenPas

Persoonsgegvens minima en overige minima.

Huygenpas en Meedoenpas
Meedoenbudget 2019

College gemeente
Heerhugowaard en Langedijk

Bijschrijven meedoenbudget
Wettelijke plicht o.g.v. PW
2019 op passen. Met dit budget
kan men deelnemen aan
sociaal, Maatschappelijke en
culturele activiteiten.

Gemeente heeft taak op het
Minima, inwoners van de
gebied van armoedebestrijding. gemeente Heerhugowaard en
Deze taak volgt uit de
Langeidjk
Participatiewet. Huygenpas en
Meedoenpas bevorderen
meedoen aan de samenleving.

CLIENTNR SOFI_NUMMER GESLACHT, NAW
gegevens, geboortedatum, gemeentecode Naam
kind, BSN, Geboortedatum,

BSN

Beleidsmedewerker minimabeleid

nee

Conform archiefwet selectielijst
Conform BIG

conform BIG/ontvangers krijgen Handmatige verwerking
alleen voor hun noodzakelijke
gegevens te zien.

GWS Suite

Samenwerking Hennep convenant

Hennep Convenant

Colleges Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk,
Heiloo, Bergen en Castricum

Nazorg ex-gedetineerden

Nazorg ex-gedetineerden

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Inburgering (wet taaleis)

Inburgering (Wet taaleis)

College van B&W Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk

Vroegsignalering valt onder de Inwoners van Heerhugowaard
Wgs, die is opgedragen aan het
College. Het betreft een
wettelijke verplichting en
daarnaast is de verwerking
noodzakelijk voor vervulling van
taak van algemeen belang

Naam, adres, geboortedatum.
Datum waarop de eerste betaalachterstand is
ontstaan
Periodebedrag volgens huurcontract
Aantal periodes van de achterstand

nee

Schuldeisers, Halte Werk

nee

6 maanden na sluiting van het
contact

conform BIG/ontvangers krijgen Handmatige verwerking
alleen voor hun noodzakelijke
gegevens te zien.

schuldeisers

35

nvt

36

37

Jongerenloket voor BCH-gemeenten

Na melding cliënt:
Het houden van een informatiegesprek gericht op
vraagverheldering.
Het doen van adviesgesprekken (zo nodig ook
doorverwijzen: jongeren die scholing kunnen volgen
worden doorverwezen naar scholen zoals het
Horizoncollege, Clusiuscollege of naar de
trajectbegeleiders van het RMC).
Het opleggen van baanzoekplicht voor jongeren < 27 jaar.

Jongerenloket BCH

College gemeente Bergen,
Castricum, Heiloo

Vastlegging van informatie door
vraagverheldering, advies of
doorverwijzing, opleggen van
baanzoekplicht <27 jaar

Vroegsignalering schulden

Persoonsgegevens verstrekken aan meldpunt
vroegsignalering

vroegsignalering schulden

College gemeente
Heerhugowaard

Voorkomen (grotere) schulden,
huisuitzettingen en problemen
op verschillende leefgebieden.

40

41
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Iedereen met uitkering van
gemeente of UWV > 6
maanden in periode van 12
maanden (kan combinatie zijn
van WW en WWB) voorafgaand
aan start in een ESF-project
Niet-uitkeringsontvangers
(NUO-ers)
Arbeidsbelemmerden
55-plussers met uitkering van
gemeente of UWV
Jongeren tot 28 jaar (ex-)
leerlingen Vso/Pro vanaf 15 jaar
Statushouders

Categorieen ontvangers

Het project moet voor het ESF gericht zijn op
arbeidsinpassing van de volgende doelgroepen: Iedereen
met uitkering van gemeente of UWV > 6 maanden in
periode van 12 maanden (kan combinatie zijn van WW en
WWB) voorafgaand aan start in een ESF-project
Niet-uitkeringsontvangers (NUO-ers)
Arbeidsbelemmerden
55-plussers met uitkering van gemeente of UWV
Jongeren tot 28 jaar
(ex-) leerlingen Vso/Pro vanaf 15 jaar
Later toegevoegd: statushouders

34

39

Herkomst of bron
gegevens

Verwerkingsdoel

32

38

Soort verwerking

Eindverantwoordelijke

Vreemdelingenproject

31

33

Technische en
organisatorische
maatregelen

Bijzondere peroonsgegevens

Doorgifte
derden/internationaal

Naam Verwerking

Er worden in sommige gevallen Laaggeletterden
ook bijzondere
persoonsgegevens
doorgegeven bij de verwijzing
(land van herkomst); dan is
toestemming de beste optie qua
grondslag;.

Doelgroep
Clientnummer, NAW
bijstandsgerechtigden Langedijk
muv St Pancras

(kwetsbare) jongeren die het
vso en praktijkonderwijs
verlaten en toegeleid
moeten worden naar de
arbeidsmarkt
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