VERWERKINGSVERA
NTWOORDELIJKE

PROCES

TAAKVELD

VERWERKINGSDOEL

Leerlingenvervoer

Onderwijs

Het beoordelen van een aanvraag voor leerlingenvervoer

College

Leerplichtverzuim melding

Onderwijs

Het beoordelen van een melding van leerplichtverzuim

College

PROCES_PGTYPEN

AVGBETROKKENEN

AVGBRON

BRON_REGISTRATIES

BRON_KETENPARTNERS

ONTV_KETENPARTNERS

AVGGRONDSLAG

WET_GRONDSLAG

BEWAARTERMIJN

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens;Religieuze of
levensbeschouwelijke overtuiging;Gezondheid;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Strafrechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Religieuze of levensbeschouwelijke
overtuiging;Gezondheid;Gegevens m.b.t. kind(eren)

Burgers;Kinderen

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Onderwijsinstelling

Onderwijsinstelling

Algemeen belang

Wet op het primair onderwijs;Wet op het voortgezet onderwijs;Wet op de expertisecentra

10 Jaar

Kinderen

Registratie;Ketenpartner

BRP (Basisregistratie Personen);Verzuimloket

Leerplichtwet 1969

19 Jaar

Afzender;Registratie;Ketenpartner

BRP (Basisregistratie Personen)

Arbeidsinspectie (AI) (Min. SZW);Raad voor de Kinderbescherming (Min. V en J);Sociale Verzekerings Bank
(SVB);Onderwijsinstelling;Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);Trève Advies;GGD;Politie;Cordaad;Zuidzorg
GGD;Raad voor de Kinderbescherming (Min. V en J);Onderwijsinstelling

Wettelijke verplichting

Kinderen

Onderwijsinstelling;Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO);GGD;Politie;Cordaad;Zuidzorg
GGD;Onderwijsinstelling

Leerplichtvrijstelling

Onderwijs

Het beoordelen van een aanvraag voor een vrijstelling van de leerplicht

College

School huisvestingsvoorziening realisatie

Onderwijs

Het behandelen van de realisatie van een huisvestingsvoorziening voor een school

College

Schoolgebouw beëindiging gebruik

Onderwijs

Het verwerken van een beëindiging van het gebruik van een schoolgebouw

College

Schoolgebouw medegebruik

Onderwijs

Het beoordelen van een aanvraag tot medegebruik van een schoolgebouw

College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Wettelijke verplichting

Leerplichtwet 1969

19 Jaar

Wet op het primair onderwijs;Wet op het voortgezet onderwijs;Wet op de expertisecentra

Voortijdig schoolverlater 18+ melding

Onderwijs

Het beoordelen van de melding van een voortijdig schoolverlater 18+

College

Anterieure grondexploitatieovereenkomst opstelling

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het uitvoeren van de opstelling van een anterieure grondexploitatieovereenkomst in het kader van de Wro

College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Religieuze of levensbeschouwelijke
overtuiging
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

50 Jaar

Antispeculatiebeding ontheffing
BAG mutatie object door calamiteit

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het antispeculatiebeding
Het uitvoeren van de afhandeling van een door een calamiteit aangetast object

College
College

Bestemmingsplan opstelling

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het uitvoeren van de opstelling van een bestemmingsplan

College

Contactpersonen
Contactpersonen

Wet op het primair onderwijs;Wet op het voortgezet onderwijs;Wet op de expertisecentra

10 Jaar

Overeenkomst

Wet op het primair onderwijs;Wet op het voortgezet onderwijs;Wet op de expertisecentra

5 Jaar

Wettelijke verplichting

Wet op het voortgezet onderwijs;Wet op de expertisecentra;Wet educatie en beroepsonderwijs

2 Jaar

BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting

Wet ruimtelijke ordening

10 Jaar

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 6, Verbintenissenrecht
Regeling basisregistraties adressen en gebouwen;Wet basisregistraties adressen en gebouwen;Besluit
basisregistraties adressen en gebouwen
Wet ruimtelijke ordening;Besluit ruimtelijke ordening

1 Jaar

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Burgers

Registratie;Ketenpartner

BRP (Basisregistratie Personen)

Burgers

Afzender;Registratie

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Onderwijsinstelling

Bestemmingsplan voorbereidingsbesluit

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het uitvoeren van de opstelling van een voorbereidingsbesluit van een bestemmingsplan

College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting

Wet ruimtelijke ordening;Besluit ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan wijziging

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het uitvoeren van de opstelling van een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan

College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting

Wet ruimtelijke ordening;Besluit ruimtelijke ordening

Blijverslening

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het beoordelen van een aanvraag voor een blijverslening

College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens

Burgers

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Algemeen belang

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten

Bouw- en woonrijpmaken
Civieltechnisch kunstwerk beheer en onderhoud

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het uitvoeren van het bouw- en woonrijp maken van een locatie
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van een civieltechnisch kunstwerk

College
College

Civieltechnische kunstwerk aanleg/reconstructie
Erfpacht vestiging
Exploitatieplan opstelling
Gebruiksmelding brandveilig gebruik
Gemeentelijk groen aanleg/reconstructie
Gemeentelijk groen beheer en onderhoud
Gemeentelijk pand beheer en onderhoud
Gemeentelijk pand ingebruikgeving
Gemeentelijk pand verhuur
Gemeentelijk pand verkoop
Gemeentelijke monumentensubsidie
Groenstrook verkoop
Grond aankoop
Grond aankoop met voorkeursrecht
Grond huur

Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke

Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het

College
College
College
College
College
College
College
College
College
College
College
College
College
College

Grond ingebruikgeving
Grond ruiling

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het beoordelen van een aanvraag tot ingebruikgeving van gemeentelijke gronden
Het uitvoeren van een ruiling van grond door de gemeente

Grond verhuur
Grond verkoop
Grond verpachting

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het opstellen en beëindigen van een verhuurovereenkomst voor een perceel grond
Het beoordelen van een aanvraag voor de verkoop van grond
Het beoordelen van een aanvraag voor het verpachten van gemeentelijke grond

Industrie- en bedrijfsterrein uitgifte

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het uitvoeren van de uitgifte van industrie- en bedrijfsterreinen

College

Intentieovereenkomst grondexploitatie opstelling
Jachtrecht verhuur
Kabel- en leiding start werkzaamheden melding

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het uitvoeren van de opstelling van een intentieovereenkomst grondexploitatie in het kader van de Wro
Het uitvoeren van de verhuur van het jachtrecht op gemeentegrond
Het behandelen van een melding van de start van werkzaamheden voor het aanleggen, beheren en onderhouden van een kabel of leiding

College
College
College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

Kabel- en leidingvergunning

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen, beheren en onderhouden van een kabel of leiding

College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Kamerverhuurvergunning
Leegstaand gebouw verhuur vergunning
Mantelzorgwoning melding
Mobiele puinbreker melding

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het beoordelen van een aanvraag voor een kamerverhuurvergunning
Het behandelen van een aanvraag voor een vergunning voor de verhuur van een leegstaande woning of gebouw
Het behandelen van de melding van de plaatsing of bouw van een mantelzorgwoning
Het beoordelen van een melding van het gebruik van een mobiele puinbreker

College
College
College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Monumentaanwijzing
Monumentaanwijzing aanpassing
Monumentaanwijzing intrekking
Nummeraanduiding intrekking
Nummeraanduiding toekenning
Nummeraanduiding wijziging
Omgevingsvergunning

Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke

ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening

en
en
en
en
en
en
en

volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting

Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het

beoordelen van een aanvraag tot aanwijzing van een monument
beoordelen van een aanvraag tot aanpassing van de aanwijzing als gemeentelijk monument
beoordelen van een aanvraag tot intrekking van de aanwijzing als gemeentelijk monument
uitvoeren van de intrekking van een nummeraanduiding
uitvoeren van de toekenning van een nummeraanduiding
uitvoeren van de wijziging van een nummeraanduiding
behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning

College
College
College
College
College
College
College

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning

activiteit
activiteit
activiteit
activiteit
activiteit
activiteit
activiteit
activiteit

aanbrengen handelsreclame
aanleggen alarminstallatie
aanleggen op grond van planologisch plan
aanleggen/wijzigen uitweg
aanpassen monument
beperkt veranderen van milieu-inrichting
bouwen bouwwerk
brandveilig gebruiken bouwwerk

Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke

ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening

en
en
en
en
en
en
en
en

volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting

Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het

beoordelen
beoordelen
beoordelen
beoordelen
beoordelen
beoordelen
beoordelen
beoordelen

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning

activiteit
activiteit
activiteit
activiteit

exploiteren milieu-inrichting
handelen in beschermd natuurgebied
kappen
met gevolgen voor beschermde flora en fauna

Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke

ordening
ordening
ordening
ordening

en
en
en
en

volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting

ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting

uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een civieltechnisch kunstwerk
behandelen van een verzoek voor het vestigen van erfpacht
uitvoeren van de opstelling van een exploitatieplan in het kader van de Wro
beoordelen van een gebruiksmelding brandveilig gebruik
uitvoeren van de aanleg of reconstructie van gemeentelijk groen
uitvoeren van het beheer en onderhoud van gemeentelijk groen
uitvoeren van het beheer en onderhoud van een gemeentelijk pand
beoordelen van een aanvraag voor het gebruik van een (deel van een) gemeentelijk pand
opstellen en beëindigen van een verhuurovereenkomst voor een gemeentelijk pand
uitvoeren van de verkoop van een gemeentelijk pand
beoordelen van een aanvraag voor een gemeentelijke monumentensubsidie
beoordelen van de aanvraag voor de verkoop van een groenstrook
uitvoeren van een grondaankoop door de gemeente
aankopen van grond waar het gemeentelijk voorkeursrecht op rust
uitvoeren van het huren van grond

van
van
van
van
van
van
van
van

een
aan
een
een
een
een
een
een

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

5 Jaar

Contactpersonen
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
Contactpersonen
Contactpersonen

Overeenkomst
Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten
Wet ruimtelijke ordening;Besluit ruimtelijke ordening
Bouwbesluit 2012

Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Algemeen belang
Overeenkomst
Overeenkomst
Wettelijke verplichting
Overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 7A, Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten

Overeenkomst
Overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 7A, Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten

10 Jaar

Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten;Wetboek Burgerlijke
Rechtsvordering;Uitvoeringswet grondkamers;Uitvoeringsbesluit pacht
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten

10 Jaar

BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting
Algemeen belang

Wet ruimtelijke ordening
Wet natuurbescherming
Telecommunicatiewet

10 Jaar
10 Jaar
1 Jaar

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Algemeen belang

Telecommunicatiewet;Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels

1 Jaar

Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Huisvestingswet 2014
Leegstandwet
Besluit omgevingsrecht;Bouwbesluit 2012
Wet milieubeheer;Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

1 Jaar
5 Jaar
1 Jaar
1 Jaar

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Registratie
Registratie
Registratie
Afzender;Registratie

Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke

verplichting
verplichting
verplichting
verplichting
verplichting
verplichting
verplichting

Erfgoedwet
Erfgoedwet
Erfgoedwet
Gemeentewet;Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Gemeentewet;Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Gemeentewet;Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht

College
College
College
College
College
College
College
College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke

verplichting
verplichting
verplichting
verplichting
verplichting
verplichting
verplichting
verplichting

aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit exploiteren milieu-inrichting
aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit handelen in beschermd natuurgebied
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit kappen
aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit handelen met gevolgen voor beschermde flora of

College
College
College
College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke

verplichting
verplichting
verplichting
verplichting

aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit opslaan roerende zaken
aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit planologisch strijdig gebruiken van gronden of

College
College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

adviesverzoek van een ander bevoegd gezag voor een of meerdere activiteiten van een omgevingsvergunning

College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Registratie;Ketenpartner

BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen);Omgevingsloket
Online (OLO);Justitiële documentatie (uittreksels)
BRP (Basisregistratie Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen);Omgevingsloket
Online (OLO)
BRP (Basisregistratie Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen);Omgevingsloket
Online (OLO)
BRP (Basisregistratie Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen);Omgevingsloket
Online (OLO)
BRP (Basisregistratie Personen);Omgevingsloket
Online (OLO)
BRP (Basisregistratie Personen);Omgevingsloket
Online (OLO)

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

een
een
een
een
een
een
een
een

omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
omgevingsvergunning

wat
wat
wat
wat
wat
wat
wat
wat

betreft
betreft
betreft
betreft
betreft
betreft
betreft
betreft

de
de
de
de
de
de
de
de

activiteit
activiteit
activiteit
activiteit
activiteit
activiteit
activiteit
activiteit

aanbrengen handelsreclame
aanleggen alarminstallatie
aanleggen op grond van planologisch plan
aanleggen/wijzigen uitweg
aanpassen monument
veranderen (werking van) milieu-inrichting
bouwen bouwwerk
brandveilig gebruiken bouwwerk

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Registratie
Registratie
Registratie

BRP
BRP
BRP
BRP
BRP
BRP
BRP
BRP

College
College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)

College
College
College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)

(Basisregistratie
(Basisregistratie
(Basisregistratie
(Basisregistratie
(Basisregistratie
(Basisregistratie
(Basisregistratie
(Basisregistratie

Brandweer (veiligheidsregio)

Personen)
Personen)
Personen)
Personen)
Personen)
Personen)
Personen)
Personen)

Notaris
Notaris
Notaris
Notaris

Notaris
Notaris

Contactpersonen

Burgers
Burgers

Justid (min. JenV)

Justid (min. JenV)

Gedeputeerde Staten;Rijksoverheid

Wettelijke verplichting

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie;Ministerie van Binnenlandse
Zaken;Ministerie van Landbouw, Natuur en

Wettelijke verplichting

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht
Wet voorkeursrecht gemeenten

Overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten
Gemeentewet;Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Wet ruimtelijke ordening;Besluit ruimtelijke ordening
Wet ruimtelijke ordening
Wet ruimtelijke ordening
Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) (Min. OCW)

Brandweer (veiligheidsregio)

Omgevingsvergunning activiteit opslaan roerende zaken
Omgevingsvergunning activiteit planologisch strijdig gebruik

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omgevingsvergunning advisering bevoegd gezag

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omgevingsvergunning verklaring van geen bedenkingen

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het behandelen van het aanvraag van een ander bevoegd gezag voor een verklaring van geen bedenkingen

College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Registratie;Ketenpartner

Omgevingsvergunning vooroverleg
Onroerend goed met voorkeursrecht verkoop melding
Onroerende zaak beheer en onderhoud
Onroerende zaak uitgifte
Openbare ruimte toekenning (Straatnaamgeving)
Planschadevergoeding
Posterieure grondexploitatieovereenkomst opstelling
Principeverzoek bestemmingsplanwijziging
Recht van opstal vestiging

Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke

ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening

en
en
en
en
en
en
en
en
en

volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting

Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het

behandelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning
behandelen van een melding van de verkoop van onroerend goed met voorkeursrecht
uitvoeren van het beheer en onderhoud van een onroerende zaak
uitvoeren van de uitgifte van een onroerende zaak
uitvoeren van de toekenning van een openbare ruimte
beoordelen van een aanvraag voor een planschadevergoeding
uitvoeren van de opstelling van een posterieure grondexploitatieovereenkomst in het kader van de Wro
beoordelen van een principeverzoek voor een bestemmingsplanwijziging
behandelen van een verzoek voor het vestigen van een recht van opstal

College
College
College
College
College
College
College
College
College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen)

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Recht van overpad vestiging
Sloopmelding
Speeltuin aanleg/reconstructie
Speeltuin beheer en onderhoud
Standplaats benoeming
Standplaats intrekking
Starterslening
Stedenbouwkundig plan opstelling
Straatmeubilair aanleg
Straatmeubilair beheer en onderhoud
Straatverlichting aanleg/reconstructie

Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke

ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening
ordening

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting

Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het

behandelen van een verzoek voor het vestigen van een recht van overpad
beoordelen van een sloopmelding
uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een speeltuin
uitvoeren van het beheer en onderhoud van een speeltuin
benoemen van een standplaats
uitvoeren van de intrekking van een standplaats
behandelen van een aanvraag voor een starterslening
uitvoeren van de opstelling van een stedenbouwkundig plan
uitvoeren van de aanleg of reconstructie van straatmeubilair
uitvoeren van het beheer en onderhoud van straatmeubilair
uitvoeren van de aanleg of reconstructie van straatverlichting

College
College
College
College
College
College
College
College
College
College
College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen);Omgevingsloket
Online (OLO)
Contactpersonen

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Straatverlichting beheer en onderhoud
Structuurvisie opstelling
Verjaring grond beoordeling
Voorwerp op of aan de weg plaatsen ontheffing
Wijk- en buurtindeling aanwijzingsbesluit
Woningbouwprogrammering
Woningontruiming (huur)schuld melding
Woonplaatsbenoeming
Woonvisie opstelling
Zakelijk recht vestiging
Elektrisch oplaadpunt aanvraag
Gehandicaptenparkeerkaart

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer, vervoer en waterstaat

Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het

uitvoeren van het beheer en onderhoud van straatverlichting
uitvoeren van de opstelling van een structuurvisie
beoordeling van een melding van verjaring van gemeentegrond
beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod een voorwerp op of aan de weg te plaatsen
uitvoeren van de opstelling van een aanwijzingsbesluit voor een wijk- en buurtindeling
opstellen en uitvoeren van een woningbouwprogrammering
behandelen van de melding van een ontruiming van een woning bij (huur)schuld.
uitvoeren van het benoemen van een woonplaats
uitvoeren van een opstelling van een woonvisie
behandelen van een verzoek voor het vestigen van een zakelijk recht
beoordelen van een aanvraag voor een elektrisch oplaadpunt
beoordelen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart

College
College
College
College
College
College
College
College
College
College
College
College

Gehandicaptenparkeerplaats

Verkeer, vervoer en waterstaat

Het beoordelen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats

College

Parkeerontheffing bedrijven
Parkeerontheffing particulieren
Parkeervergunning
Tijdelijke verkeersmaatregel
Verkeersbesluit

Verkeer,
Verkeer,
Verkeer,
Verkeer,
Verkeer,

vervoer
vervoer
vervoer
vervoer
vervoer

en
en
en
en
en

waterstaat
waterstaat
waterstaat
waterstaat
waterstaat

Het
Het
Het
Het
Het

beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het parkeerverbod voor bedrijven
beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het parkeerverbod voor particulieren
beoordelen van een aanvraag voor een parkeervergunning
beoordelen van een aanvraag voor een tijdelijke verkeersmaatregel
uitvoeren van de opstelling van een verkeersbesluit

College
College
College
College
College

Verkeersbesluit ontheffing
Watermelding
Watervergunning
Waterwerk aanleg/reconstructie
Waterwerk beheer en onderhoud
Weg aanleg/reconstructie

Verkeer,
Verkeer,
Verkeer,
Verkeer,
Verkeer,
Verkeer,

vervoer
vervoer
vervoer
vervoer
vervoer
vervoer

en
en
en
en
en
en

waterstaat
waterstaat
waterstaat
waterstaat
waterstaat
waterstaat

Het
Het
Het
Het
Het
Het

beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van een verkeersbesluit
verwerken van een watermelding
verwerken van een aanvraag voor een watervergunning
uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een waterwerk
uitvoeren van het beheer en onderhoud van waterwerken
uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een weg

College
College
College
College
College
College

Weg beheer en onderhoud
Activiteitenbesluit melding
Bebouwde kom vaststelling
Begraven cremeren verlof
Begraven of cremeren van gemeentewege
Bodemonderzoek
Bodemsanering beoordeling
Collectieve festiviteiten aanwijzingsbesluit
Gedwongen opnamen psychiatrische ziekenhuizen

Verkeer, vervoer en waterstaat
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu

Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het

uitvoeren van het beheer en onderhoud van wegen
behandelen van een melding op grond van het Activiteitenbesluit
uitvoeren van de vaststelling van de bebouwde kom
beoordelen van een aanvraag voor verlof tot begraven of cremeren
uitvoeren van een begrafenis of crematie van gemeentewege
uitvoeren van een bodemonderzoek bij een aanvraag van een omgevingsvergunning of bij transacties
uitvoeren van de beoordeling van een bodemsanering
uitvoeren van de opstelling van een aanwijzingsbesluit van een of meer collectieve festiviteiten
uitvoeren van een bijzondere opname in een psychiatrisch ziekenhuis

College
College
College
College
Burgemeester
College
College
College
College

Geluidhinder ontheffing
Geluidhinder verhoging grenswaarde
Gesloten bodemenergiesysteem buiten milieu-inrichting melding

Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu

Het beoordelen van een aanvraag voor ontheffing van het verbod op geluidhinder
Het behandelen van een verzoek om toestemming voor verhoging van de grenswaarde van geluidhinder
Het behandelen van de melding van de aanleg of het in gebruik hebben van een gesloten bodemenergiesysteem buiten een milieu-inrichting

College
College
College

Gladheidbestrijdingsplan opstelling
Graf ruiming
Grafrecht afstandsverklaring
Grafrecht overschrijving
Grafrecht verlenging
Grafsteen of gedenkteken plaatsen
Grafuitgifte of asbus plaatsingsvergunning
Huishoudelijk afvalinzameling aanvraag
Incidentele festiviteit melding
Kadaver afvoer aanvraag
Lozing afvalwater buiten inrichting melding
Lozing afvalwater vanuit huishouden melding
Milieueffectrapport (MER)
Milieu-inrichting ongewoon voorval melding
Milieuklacht melding

Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid

Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het

College
College

milieu
milieu
milieu
milieu
milieu
milieu
milieu
milieu
milieu
milieu
milieu
milieu
milieu
milieu
milieu

opstellen en uitvoeren van een gladheidbestrijdingsplan
uitvoeren van het ruimen van een graf
behandelen van een melding van een afstandsverklaring van de rechten van een graf
uitvoeren van het overschrijven van het grafrecht
behandelen van de verlenging van grafrecht
beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor grafbedekking
beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor grafuitgifte of plaatsing van een asbus
behandelen van een aanvraag voor de inzameling, verwijdering en afvoer van huishoudelijk afval
behandelen van de melding van een incidentele festiviteit
beoordelen van een aanvraag voor afvoer van een kadaver
behandelen van de melding van de lozing van afvalwater buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.
behandelen van de melding van de lozing van afvalwater vanuit een huishouden
beoordelen van een milieueffectrapport (MER)
behandelen van een melding van een ongewoon voorval in een milieu-inrichting
behandelen van een milieuklacht melding

College
College
College
College
College
College
College
College
College
College
College

Gedeputeerde Staten;Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Brandweer (veiligheidsregio);Omgevingsdienst;Gedeputeerde Staten;Rijksoverheid

Contactpersonen

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens

Burgers

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Algemeen belang

Contactpersonen
Contactpersonen
Contactpersonen
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten
Bouwbesluit 2012;Asbestverwijderingsbesluit
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen;Nadere regels attractie- en speeltoestellen
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen;Nadere regels attractie- en speeltoestellen
Gemeentewet;Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Gemeentewet;Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten

Wegenwet

Contactpersonen
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting
Algemeen belang

10 Jaar
1 Jaar
10 Jaar
5 Jaar
5 Jaar
10 Jaar
10 Jaar
7 Jaar

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten;Wet voorkeursrecht gemeenten
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Activiteitenbesluit
milieubeheer omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht
Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht;Wet
ruimtelijke
ordening
Wet
algemene
bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht;Erfgoedwet
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht;Wet
milieubeheer
Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht;Bouwbesluit
2012algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht;Bouwbesluit
Wet
2012;Regeling Bouwbesluit 2012
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht;Wet
milieubeheer
Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht;Wet
natuurbescherming
Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht;Wet
natuurbescherming
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht;Wet
ruimtelijke ordening
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Regeling omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten

Het beoordelen van een
Het beoordelen van een
Het beoordelen van een
Het beoordelen van een
fauna
Het beoordelen van een
Het beoordelen van een
bouwwerken
Het behandelen van het

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

30 Jaar

Wet ruimtelijke ordening
Contactpersonen

Wegenwet
Wet ruimtelijke ordening;Besluit ruimtelijke ordening
Burgerlijk Wetboek Boek 3, Vermogensrecht

10 Jaar

10 Jaar

1 Jaar
1 Jaar

1 Jaar

1 Jaar

1 Jaar

5 Jaar

10 Jaar
1 Jaar
5 Jaar

7 Jaar
10 Jaar
10 Jaar
10 Jaar
10 Jaar
10 Jaar
5 Jaar

7 Jaar
10 Jaar
5 Jaar
10 Jaar
5 Jaar

1 Jaar
Gemeentewet
Wet ruimtelijke ordening

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Inkomensgegevens

Burgers

Registratie;Ketenpartner

BRP (Basisregistratie Personen)

Gerechtsdeurwaarder

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Genetische of biometrische
gegevens;Gezondheid
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid

Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie;Ketenpartner

Burgers

Afzender;Registratie;Ketenpartner

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

BRP
BRP
BRP
BRP

Personen)
Personen)
Personen)
Personen)

Algemeen belang
Algemeen belang
Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
Contactpersonen
Contactpersonen
Contactpersonen

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Registratie;Ketenpartner

BRP (Basisregistratie Personen)

Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Registratie

Begraafplaatsregister;BRP (Basisregistratie
Personen)

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

BRP
BRP
BRP
BRP

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers
Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting
Algemeen belang
Wettelijke verplichting
Argonaut

(Basisregistratie
(Basisregistratie
(Basisregistratie
(Basisregistratie

Contactpersonen
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)

(Basisregistratie
(Basisregistratie
(Basisregistratie
(Basisregistratie

Personen)
Personen)
Personen)
Personen)

Wettelijke verplichting

Kadaster

1 Jaar
1
1
1
1
1

Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar

1 Jaar
5 Jaar
5 Jaar
5 Jaar

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Wet geluidhinder;Besluit geluidhinder;Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder
Besluit lozen buiten inrichtingen;Regeling lozen buiten inrichtingen

Wettelijke verplichting
Politie;Officier van Justitie;Arts;GGD;Raad voor de Rechtsbijstand (ZBO onder Min. V en J);Geneeskundige
Hoofdinspectie van de Volksgezondheid (Min. VWS)

10 Jaar
7 Jaar
1 Jaar

Wegenwet
5 Jaar
Wet milieubeheer;Activiteitenbesluit milieubeheer
Wet natuurbescherming;Wegenverkeerswet 1994;Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)
Wet
op de lijkbezorging
1 Jaar
Wet op de lijkbezorging
5 Jaar
Wet milieubeheer;Wet bodembescherming
Wet bodembescherming;Besluit uniforme saneringen
1 Jaar
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
5 Jaar

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Officier van Justitie;Arts;GGD

5 Jaar
Gemeentewet;Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Wet ruimtelijke ordening
Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten
Wegenverkeerswet 1994;Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV 1990);Regeling gehandicaptenparkeerkaart
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV 1990);Regeling gehandicaptenparkeerkaart
Wegenverkeerswet 1994
Wegenverkeerswet 1994
Wegenverkeerswet 1994;Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)
Wegenverkeerswet 1994
Wegenverkeerswet 1994;Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Wegenverkeerswet 1994
Waterwet;Waterbesluit;Waterregeling
Waterwet;Waterbesluit;Waterregeling
Waterwet;Wet milieubeheer
Waterwet;Wet milieubeheer
Wegenwet

Wettelijke verplichting
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Wettelijke
Algemeen
Algemeen
Wettelijke

verplichting
verplichting
verplichting
verplichting
belang
belang
verplichting

Wegenwet
Wet op de lijkbezorging
Wet op de lijkbezorging
Wet op de lijkbezorging
Wet op de lijkbezorging
Wet op de lijkbezorging
Wet op de lijkbezorging
Wet milieubeheer
Wet dieren;Besluit dierlijke producten;Regeling dierlijke producten
Besluit lozen buiten inrichtingen;Regeling lozen buiten inrichtingen
Besluit lozing afvalwater huishoudens;Regeling lozing afvalwater huishoudens
Wet milieubeheer
Wet milieubeheer
Wet milieubeheer;Wet geluidhinder;Wet bodembescherming

1 Jaar
10 Jaar

5
5
7
5
1
1
1
5
1
5
1
1

Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar

1 Jaar
5 Jaar

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Volksgezondheid en milieu

Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft een beperkte milieutoets (OBM)

College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Afzender;Registratie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Besluit omgevingsrecht;Wet milieubeheer

Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu

Het uitvoeren van ongediertebestrijding
Het beoordelen van een aanvraag voor op- en herbegraving van een stoffelijk overschot

College
College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Afzender;Registratie
Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen);Omgevingsloket
Online
(OLO)
BRP
(Basisregistratie
Personen)
BRP (Basisregistratie Personen)

Wettelijke verplichting

Ongediertebestrijding
Opgraven, herbegraven en graf ruimen vergunning

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Woningwet
Wet op de lijkbezorging

5 Jaar
1 Jaar

Rioolaansluitingsverzoek

Volksgezondheid en milieu

Het behandelen van een verzoek om aansluiting op het gemeenteriool

College

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer

Burgers

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Algemeen belang

Wet milieubeheer;Woningwet;Bouwbesluit 2012

7 Jaar

Rioolstelsel aanleg/reconstructie

Volksgezondheid en milieu

Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een rioolstelsel

College

Contactpersonen

Wet milieubeheer

Rioolstelsel beheer en onderhoud

Volksgezondheid en milieu

Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van rioolstelsels

College

Contactpersonen

Wet milieubeheer

College

Tank verwijdering/sanering melding

Volksgezondheid en milieu

Het verwerken van de melding van de verwijdering of de (her)sanering van een ondergrondse of bovengrondse tank

Verplichte geestelijke gezondheidszorg melding

Volksgezondheid en milieu

Het behandelen van een melding om verplichte geestelijke gezondheidszorg toe te passen

Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservicenummer;Gezondheid;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)

Burgers

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

Afzender;Registratie

BRP (Basisregistratie Personen)

GGD;GGZ

Officier van Justitie;GGD;GGZ

Wettelijke verplichting

Activiteitenbesluit milieubeheer;Activiteitenregeling milieubeheer

Wettelijke verplichting

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

5 Jaar
20 Jaar

