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169793

zelfevaluatie Basisregistratie
Personen (BRP) 2020 gemeente
Dinkelland

Jaarlijks is de gemeente verplicht om een zelfevaluatie
Basisregistratie Personen uit te voeren. Dit gebeurt door een
bestandscontrole van de persoonslijsten en het invullen van een
vragenlijst. De gemeente Dinkelland scoort voor alle thema's
100%, met uitzondering van het thema aanbeveling. Hierop
scoort zij 86%. Hiermee voldoet de gemeente Dinkelland
ruimschoots aan alle wettelijke eisen.
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3.
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Kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie
zoals opgenomen in de managementrapportage
Basisregistratie Personen (BRP) 2020.
Kennis te nemen van bepaalde punten op de drie
thema's en dat dit jaar goede resultaten behaald zijn
voor onze zelfevaluatie.
Kennis te nemen van de aanbevelingen op het gebied
van bestuurlijke boete en het aanstellen van een
functionele fraude coördinatie.

Samenvatting

169818

zelfevaluatie PNIK 2020 van de
gemeente Dinkelland

1.

2.

174287

Afvalstoffenverordening gemeente 1.
Dinkelland 2021
2.

181882

Hersteloperatie
kindertoeslagenaffaire

1.

2.

3.

Kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie
zoals opgenomen in de managementrapportage
Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten (PNIK)
2020.
Kennis te nemen van de behaalde punten op de zes
thema's en dat dit jaar met goede resultaten zijn
geslaagd voor onze zelfevaluatie.

Iedere gemeente in Nederland is verplicht om jaarlijks
onderzoek te doen naar de beveiligingsmaatregelen rondom het
aanvraag- en uitgifteproces Paspoorten en Nederlandse
Identiteitskaarten (PNIK). Dit proces wordt uitgevoerd in de
vorm van de zelfevaluatie. De eerste stap is het invullen van een
kwaliteitsmonitor op zes onderdelen. Vervolgens worden de
resultaten opgenomen in de managementrapportage Paspoorten
en Nederlandse Identiteitskaarten (PNIK) 2020. De puntenscore
wordt uitgedrukt in procenten. De gemeente Dinkelland heeft in
totaal een uitstekende gemiddelde score van 92,3% behaald.

de raad voor te stellen om de Afvalstoffenverordening
2021 gemeente Dinkelland vast te stellen;
de Afvalstoffenverordening 2021 gemeente Dinkelland
op de voorgeschreven wijze te publiceren.

In het kader van de sterk in ontwikkeling zijnde
afvalstoffenmarkt is de bestaande afvalstoffenverordening,
daterend uit 2016, aan vervanging toe. Met een nieuwe
verordening wordt hier adequaat op ingespeeld. Na het
doorlopen van de inspraakprocedure wordt, nu er geen
zienswijzen kenbaar zijn gemaakt, de raad voorgesteld om deze
verordening vast te stellen.

de akkoordverklaring van de Belastingdienst/Toeslagen
om gedupeerden te benaderen in kader van de
hersteloperatie toeslagenaffaire te ondertekenen
in te stemmen met de verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal van de
Belastingdienst/Toeslagen in kader van de
gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en
de (onder)gemachtigde en deze te ondertekenen.
de raad te informeren door middel van bijgevoegde
raadsbrief

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het helpen van
gedupeerden van de toeslagenaffaire. Om als gemeente contact
te kunnen opnemen met de gedupeerden moet zij beschikken
over de persoonsgegevens. Hierover heeft de VNG intensief
overleg gevoerd met de Belastingdienst/Toeslagen. De optie van
machtiging is na overleg als meest passend naar voren gekomen.
Het machtingsbesluit is besproken met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Het machtigingsbesluit houdt in dat het
college bevoegd is de persoonsgegevens op te vragen bij de
Belastingdienst/Toeslagen zodat de juiste hulp geboden kan
worden. Het college heeft daarom besloten akkoord te gaan met
de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om
gedupeerden te benaderen in het kader van de hersteloperatie
toeslagenaffaire.
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