Omschrijving

Verwerkinsdoeleinden

Aanlijn- en muilkorfgebod
Aanmelding toegang systeem of applicatie
Afmelding toegang systeem of applicatie

Het uitvoeren van het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod
Het behandelen van een verzoek voor het verkrijgen van toegang tot een systeem of applicatie
Het behandelen van een verzoek voor het stopzetten van de toegang tot een systeem of applicatie

Agressie tegen personeelslid melding
Anterieure grondexploitatieovereenkomst opstelling

Het behandelen van een melding van agressie tegen een personeelslid
Het uitvoeren van de opstelling van een anterieure grondexploitatieovereenkomst in het kader van de Wro

Antispeculatiebeding ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het antispeculatiebeding

Arbo-incident

Het behandelen van een Arbo-incident

Asbestemming

Het verwerken van een aanvraag voor asbestemming

Asbestverwijdering melding

Het behandelen van een melding tot asbestverwijdering

Asverstrooiing ontheffing

Het behandelen van een aanvraag voor een ontheffing op het verbod as te verstrooien

Bebouwde kom vaststelling

Het uitvoeren van de vaststelling van de bebouwde kom

Bedrijfshulpverlening aanmelding

Het behandelen van een aanmelding voor de Bedrijfshulpverlening (BHV)

Begraven of cremeren uitstel toestemming

Het beoordelen van een aanvraag voor toestemming voor uitstel van begraven of cremeren

Begraven of cremeren van gemeentewege

Het uitvoeren van een begrafenis of crematie van gemeentewege

Beheersverordening buitentoepassingsverklaring

Het behandelen van een aanvraag voor een buitentoepassingsverklaring van een beheersverordening op grond van de Wro

Beheersverordening opstelling

Het uitvoeren van de opstelling van een beheersverordening

Bekendmaking

Het uitvoeren van een bekendmaking van een te publiceren document

Bemiddelingsverzoek

Het beoordelen van een verzoek tot bemiddeling

Beoordelingsgesprek

Het houden van een beoordelingsgesprek

Berm gebruiken ontheffing

Het behandelen van een aanvraag voor een ontheffing op het verbod om de berm te gebruiken

Beschermde of monumentale boom wijziging melding

Het behandelen van een melding van een wijziging van een beschermde of monumentale boom

Bestemmingsplan opstelling
Bestemmingsplan voorbereidingsbesluit
Bestemmingsplan wijziging

Bestuurlijke besluitvorming

Bestuurlijke verslaglegging

persoonsgegevens

Betrokkenen

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Basispersoonsgegevens
Medewerker
Basispersoonsgegevens

Rechtmatige
grondslag

Politie

Algemeen belang
Overeenkomst

5 Jaar

Nee

Overeenkomst

5 Jaar

Nee
Nee

Medewerker

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer;Gezondheid;Strafre Medewerker
chtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Gezondh Medewerker
eid
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Aanvrager
Burger
Burger

Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens

Ketenpartners

Doo
rgift
Bewaar
e
termijn
naar
buit
10 Jaar Nee

Medewerker

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Inkomen Medewerker
sgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Politie
Officier van Justitie

Politie
Arbodienst

Arts

Grondslag

Gerechtvaardigd
belang

Wetboek van
Strafvordering

5 Jaar

Wettelijke
verplichting

Wet ruimtelijke
ordening

10 Jaar Nee

Wettelijke
verplichting

Burgerlijk Wetboek
Boek 6,
Verbintenissenrecht
Arbeidsomstandighede
nwet
Wet op de
lijkbezorging
Asbestverwijderingsbe
sluit 2005

1 Jaar

Overeenkomst
Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

Nee

10 Jaar Nee
5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting

Wet
natuurbescherming;W
egenverkeerswet
1994;Besluit
administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW)

Nee

Overeenkomst

Arbeidsomstandighede 1 Jaar
nwet 1998
Wet op de
1 Jaar
lijkbezorging
Wet op de
5 Jaar
lijkbezorging
Wet ruimtelijke
ordening;Besluit
ruimtelijke ordening
Wet ruimtelijke
ordening;Besluit
ruimtelijke ordening
Algemene wet
bestuursrecht
5 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Toestemming

Nee
Nee
Nee

Nee

Nee
Nee

Overeenkomst

10 Jaar Nee

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

5 Jaar

Nee

Andere gemeente(n)
Wettelijke
Gedeputeerde Staten
verplichting
Waterschap
Ministerie van Infrastructuur
& Milieu

Wet ruimtelijke
ordening;Besluit
ruimtelijke ordening

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Inkomensgegevens
;Ras of etnische
afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van
een vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t.

Wettelijke
verplichting

Wet ruimtelijke
ordening;Besluit
ruimtelijke ordening
Wet ruimtelijke
ordening;Besluit
ruimtelijke ordening
Gemeentewet;Wet
dualisering
gemeentebestuur

Basispersoonsgegevens;Inkomen Burger
sgegevens;Ras of etnische
Medewerker
afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van
een vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t.
ki d(
)

Wettelijke
verplichting

Nee

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

Het uitvoeren van de bestuurlijke besluitvorming door het college van B&W en gemeenteraad

Het uitvoeren van de verslaglegging van een college-, commissie- of raadsvergadering

Gemeentewet

1 Jaar

Nee

Nee

Nee

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Strafrechtelijke
Burger
veroordelingen en strafbare
feiten

Bibob-onderzoek
Bijenhouden ontheffing
Binnentreden woning
Boom aanplakken of betimmeren vergunning
Bouwgrond of nieuwbouwwoning inschrijving
Bouwgrond of nieuwbouwwoning uitgifte

Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het houden van bijen
Het bevoegd zijn tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner
Het behandelen van een aanvraag voor een vergunning voor het aanplakken op of betimmeren van een boom
Het behandelen van een inschrijving op een perceel bouwgrond of een nieuwbouwwoning
Het behandelen van een aanvraag voor het uitgeven, verkopen en toewijzen van bouwgrond of een nieuwbouwwoning

Het behandelen van een melding bouwstoffen

Bouwwerkverbetering

Het opleggen van een verplichting voor de verbetering van een bouwwerk

Brief aan gemeenteraad(slid)

Het behandelen van een brief gericht aan de gemeenteraad of een van haar leden

Budgetsubsidie

Het behandelen van een aanvraag voor een bromfietsrijbewijs
Het beoordelen van een aanvraag voor een budgetsubsidie

Burgemeestersbenoeming

Het behandelen van een (her)benoeming van een burgemeester

Burgerinitiatief

Het behandelen van een burgerinitiatief

Burgerraadslid benoeming

Collectevergunning
Compostvatenverstrekking

Het uitvoeren van de benoeming van een burgerraadslid

Het behandelen van een aanvraag voor verstrekking van compostvaten
Het uitvoeren van de vervreemding van een cultuurgoed of verzameling

Dagplaatsvergunning markt

Het beoordelen van een aanvraag voor een dagplaatsvergunning op een markt

Directie / MT besluitvorming
Draaiorgel exploitatievergunning

Drank en horeca in paracommerciële instelling vergunning

Drank- en horecavergunning

Drank- en horecawet ontheffing
Drankvergunning alcoholvrije dranken
Duiven laten uitvliegen ontheffing

Wet bevordering
5 Jaar
integriteitsbeoordeling
en door het openbaar
bestuur;Besluit Bibob

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Medewerker
Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Ras of etnische
afkomst;Genetische of
biometrische gegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Inkomensgegevens

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting

Algemeen belang

Overeenkomst

Burger
Bedrijf
Aanvrager
Aanvrager
Burger

Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Medewerker
rvicenummer;Inkomensgegevens
;Politieke opvattingen
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Politieke
opvattingen
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Wettelijke
verplichting

Gemeentewet;Algeme 5 Jaar
ne wet op het
binnentreden
1 Jaar

Nee

Bureau Bibob (Min. V en J)

Burger
Bedrijf
Burger
Medewerker
Aanvrager
Bedrijf

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Politie;Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF)

Burgerlijk Wetboek
5 Jaar Nee
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Nee
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Wet milieubeheer;Wet 50 Jaar Nee
verontreiniging
oppervlaktewateren;W
et
bodembescherming;B
esluit bodemkwaliteit
Woningwet;Bouwbeslu 5 Jaar
it 2012
Gemeentewet
5 Jaar
Wegenverkeerswet
1994

Algemeen belang

Commissaris van de Koning; Wettelijke
Ministerie van Binnenlandse verplichting
Zaken

Nee

Nee
Nee

11 Jaar Nee

7 Jaar

Gemeentewet

Nee

Nee

Nee
Gemeentewet

Nee

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

7 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Het beoordelen van een aanvraag voor een collectevergunning

Cultuurgoed of verzameling vervreemding

Demonstratie melding

Wettelijke
verplichting

Het uitvoeren van een Bibob-onderzoek

Bouwstoffen melding

Bromfietsrijbewijs

Bureau Bibob (Min. V en J)

Het beoordelen van een melding voor het houden van een demonstratie

Het uitvoeren van de besluitvorming door de directie of het managementteam
Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een draaiorgel

Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor drank en horeca in een paracommerciële instelling

Het beoordelen van een aanvraag voor een drank- en horecavergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod zwak-alcoholhoudende drank te schenken buiten een horeca-inrichting
Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije dranken
Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod duiven uit te laten vliegen

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Politieke
opvattingen
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Inkomensgegevens
;Ras of etnische
afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van
een vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t.
k d(
)
Basispersoonsgegevens;Burgerse

Aanvrager
Burger
Burger

Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Strafrechtelijke
Burger
veroordelingen en strafbare
Bedrijf
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Strafrechtelijke
Bedrijf
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Strafrechtelijke
Bedrijf
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
rvicenummer

Toetsingscommissie
Beschermwaardigheid

Wettelijke
verplichting

Erfgoedwet

Algemeen belang
Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Wettelijke
verplichting

Wet openbare
manifestaties

Wettelijke
verplichting

20 Jaar Nee

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio)

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Politie

Wettelijke
verplichting

Drank- en Horecawet

1 Jaar

Nee

Bureau Bibob (Min. V en
Wettelijke
J);Justis (Min. V en J);Politie verplichting

Drank- en Horecawet

1 Jaar

Nee

Politie

Wettelijke
verplichting

Drank- en Horecawet

1 Jaar

Nee

Politie

Wettelijke
verplichting

Drank- en Horecawet

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

Elektrisch oplaadpunt aanvraag

Het behandelen van een verzoek voor het vestigen van erfpacht

Evenement melding

Het behandelen van een evenement melding

Exploitatieplan opstelling
Exploitatiesubsidie

Het beoordelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning
Het uitvoeren van de opstelling van een exploitatieplan in het kader van de Wro
Het beoordelen van een aanvraag voor een exploitatiesubsidie

Feestverlichting vergunning

Het beoordelen van de aanvraag voor een vergunning om feestverlichting op te hangen

Functioneringsgesprek

Het uitvoeren van een functioneringsgesprek

Gastouder inschrijving

Algemeen belang

Wegenverkeerswet
7 Jaar
1994;Besluit
administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW)

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Algemeen belang

Burgerlijk Wetboek
Boek 5, Zakelijke
rechten

Het beoordelen van een aanvraag voor een elektrisch oplaadpunt

Erfpacht vestiging

Evenementenvergunning

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Burger
Bedrijf
Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Inkomensgegevens Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Inkomen Medewerker
sgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Wettelijke
verplichting
Bureau Bibob (Min. V en J)

Gebiedsverbod oplegging

Het uitvoeren van de oplegging van een gebiedsverbod aan een ordeverstoorder

Het behandelen van de aanvraag voor een tijdelijke ontheffing op een gebiedsverbod of meldingsplicht

Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Het beoordelen van een gebruiksmelding brandveilig gebruik

Gedoogverklaring

Gedwongen opname psychiatrisch ziekenhuis
Geluidhinder ontheffing
Geluidshinder verhoging grenswaarde
Geluidsniveau en werktijden bouw of sloop ontheffing

Het behandelen van een melding van verlof of terugkeer van een (ex)gedetineerde

Het beoordelen van een aanvraag voor een gedoogverklaring

Het beoordelen van een aanvraag voor ontheffing van het verbod op geluidhinder
Het behandelen van een verzoek om verhoging van de grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder
Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing voor een geluidsniveau of afwijkende werktijden bij bouw of sloop.
Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het gebruik van een geluidswagen

Gemeentelijk lijkschouwer benoeming

Het uitvoeren van de benoeming van een gemeentelijk lijkschouwer.

Gemeentelijk pand ingebruikgeving
Gemeentelijk pand verhuur
Gemeentelijk pand verkoop
Gemeentelijke monumentensubsidie

Nee

1 Jaar

Nee

Nee

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Overeenkomst

10 Jaar Nee

Wettelijke
verplichting

Burger

Politie;Officier van Justitie

Wettelijke
verplichting

Aanvrager
Burger

Politie;Officier van Justitie

Wettelijke
verplichting

Burger
Bedrijf
Burger

Wet Kinderopvang en 10 Jaar Nee
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen;Besl
uit registers
kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk
Wet Kinderopvang en 10 Jaar Nee
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen;Besl
uit registers
kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk
Gemeentewet
5 Jaar Nee

Gemeentewet

1 Jaar

Nee

Brandweer (veiligheidsregio) Wettelijke
verplichting
Politie
Wettelijke
verplichting

Bouwbesluit 2012

1 Jaar

Nee

Gemeentewet

5 Jaar

Nee

Aanvrager
Burger
Bedrijf

Politie;Officier van Justitie

Opiumwet

1 Jaar

Nee

Burger

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

Wet bijzondere
opnemingen in
psychiatrische
ziekenhuizen

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting

Het uitvoeren van een bijzondere opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Geluidswagen ontheffing

Gemeentelijk materiaalgebruik

1 Jaar

Nee

Het beoordelen van een mutatie met betrekking tot een gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Gezondheid;Strafre
chtelijke veroordelingen en
strafbare feiten

Wet ruimtelijke
ordening;Besluit
ruimtelijke ordening

10 Jaar Nee

7 Jaar

Het beoordelen van de inschrijving van een gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Gebiedsverbod/meldingsplicht tijdelijke ontheffing

Gedetineerde terugkeer of verlof melding

Algemeen belang

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer

Gastouder mutatie verwerking

Algemeen belang

Nee

Het beoordelen van een aanvraag voor toestemming voor het gebruik van gemeentelijk materiaal
Het beoordelen van een aanvraag voor het gebruik van een (deel van een) gemeentelijk pand
Het opstellen en beëindigen van een verhuurovereenkomst voor een gemeentelijk pand
Het uitvoeren van de verkoop van een gemeentelijk pand
Het beoordelen van een aanvraag voor een gemeentelijke monumentensubsidie

Gemeentelijke onderscheiding

Het behandelen van een voordracht voor een gemeentelijke onderscheiding

Geschenk melding

Het behandelen van de melding van de ontvangst van een geschenk

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Medewerker
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Inkomensgegevens Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse Medewerker
rvicenummer

Wettelijke
verplichting
Kadaster

Wettelijke
verplichting

Wet geluidhinder

Politie

Wettelijke
verplichting

Nee

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Algemeen belang

Wet
1 Jaar
geluidhinder;Bouwbesl
uit 2012
1 Jaar

GGD

Wettelijke
verplichting
Overeenkomst

Wet op de
lijkbezorging
Burgerlijk Wetboek
Boek 7A, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7A, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Overeenkomst

Overeenkomst

Overeenkomst

Algemeen belang

Justis (Min. V en J)

10 Jaar Nee

10 Jaar Nee

10 Jaar Nee

Nee

7 Jaar

Wettelijke
verplichting
Overeenkomst

Nee

Nee

Nee

Ambtenarenwet

5 Jaar

Nee

Gevelreiniging ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag een ontheffing van het verbod op het reinigen van een gevel

Graf ruiming

Het uitvoeren van het ruimen van een graf

Grafbedekkingsvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor grafbedekking

Grafonderhoud aanvraag

Het verwerken van een aanvraag tot grafonderhoud

Grafrecht overschrijving

Het uitvoeren van het overschrijven van het grafrecht

Grafrecht verlenging

Het behandelen van de verlenging van grafrecht

Grafuitgifte of asbus plaatsingsvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor grafuitgifte of plaatsing van een asbus

Grenscorrectie opstelling

Het uitvoeren van de opstelling van een grenscorrectie

Groenstrook ingebruikgeving
Groenstrook verhuur
Groenstrook verkoop

Groepsverbod oplegging
Grond aankoop

Grond aankoop met voorkeursrecht
Grond huur
Grond ingebruikgeving
Grond ruiling
Grond verhuur
Grond verkoop

Grond verpachting

Het beoordelen van een aanvraag voor de ingebruikgeving van een groenstrook
Het beoordelen van een aanvraag voor verhuur van een groenstrook
Het beoordelen van de aanvraag voor de verkoop van een groenstrook

Het uitvoeren van de oplegging van een groepsverbod aan een ordeverstoorder
Het uitvoeren van een grondaankoop door de gemeente

Het uitvoeren van het huren van grond
Het beoordelen van een aanvraag tot ingebruikgeving van gemeentelijke gronden
Het uitvoeren van een ruiling van grond door de gemeente
Het opstellen en beëindigen van een verhuurovereenkomst voor een perceel grond
Het beoordelen van een aanvraag voor de verkoop van grond

Handhaving door gemeente

Het uitvoeren van de handhaving van wet- en regelgeving door de gemeente

Handhavingsverzoek

Het beoordelen van een handhavingsverzoek
Het beoordelen van een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie

Hinderlijke of schadelijke dieren houden ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het houden van hinderlijke of schadelijke dieren

Horeca-inrichting exploitatievergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een horeca-inrichting

Horeca-inrichting wijziging leidinggevende melding

Het beoordelen van een melding van de wijziging of bijschrijven van een leidinggevende van een horeca-inrichting

Incidentele festiviteit melding

Het behandelen van de melding van een incidentele festiviteit

Informatieverzoek door derde
Ingezetenschap ontheffing
Intentieovereenkomst grondexploitatie opstelling
Investeringssubsidie

Inzamelingsvergunning
Kabel- en leidingvergunning
Kadaverinzameling, -verwijdering en afvoer

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

Burger
Aanvrager
Bedrijf
Aanvrager
Burger
Burger
Burger
Aanvrager
Burger

Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Provincie

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Overeenkomst

Overeenkomst

Overeenkomst

Politie;Officier van Justitie

Wettelijke
verplichting
Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Overeenkomst

Overeenkomst

Overeenkomst

Overeenkomst

Grondkamer

Overeenkomst

Het beoordelen van een aanvraag voor het verpachten van gemeentelijke grond
Het beoordelen van een aanvraag een ontheffing van het verbod op het houden van grote aantallen dieren

Incidentele subsidie

Wettelijke
verplichting

Het aankopen van grond waar het gemeentelijk voorkeursrecht op rust

Grote aantallen dieren houden ontheffing

Hergebruik overheidsinformatie verzoek

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Het beoordelen van een aanvraag voor een incidentele subsidie
Het behandelen van een informatieverzoek van derden
Het behandelen van een aanvraag voor een ontheffing van de verplichting om ingezetene van de gemeente te zijn
Het uitvoeren van de opstelling van een intentieovereenkomst grondexploitatie in het kader van de Wro
Het beoordelen van een aanvraag voor een investeringssubsidie

Het beoordelen van een aanvraag voor een inzamelingsvergunning (kleding- en schoeisel en andere goederen)
Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen, beheren en onderhouden van een kabel of leiding
Het uitvoeren van de inzameling, verwijdering en afvoer van kadavers

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Inkomensgegevens Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens
Medewerker
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Inkomensgegevens Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Algemeen belang

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting

Politie;Bureau Bibob (Min. V
en J)

Bureau Bibob (Min. V en J)

Wet
milieubeheer;Besluit
lozen buiten
inrichtingen
Wet op de
lijkbezorging
Wet op de
lijkbezorging

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Wet op de
lijkbezorging
Wet op de
lijkbezorging
Wet op de
lijkbezorging
Wet algemene regels
herindeling
Burgerlijk Wetboek
Boek 7A, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7A, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Gemeentewet

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten;Wet
voorkeursrecht
gemeenten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7A, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten;Wetb
oek Burgerlijke
Rechtsvordering;Uitvo
eringswet
grondkamers;Uitvoerin
gsbesluit pacht

Algemene wet
bestuursrecht
Algemene wet
bestuursrecht
Wet hergebruik van
overheidsinformatie

Nee
10 Jaar Nee

10 Jaar Nee

Nee

5 Jaar

Nee

Nee

Nee

10 Jaar Nee

10 Jaar Nee

Nee

10 Jaar Nee

Nee

10 Jaar Nee

1 Jaar

Nee

10 Jaar Nee
5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Drank- en Horecawet

Algemeen belang

Wettelijke
verplichting

Wet bescherming
persoonsgegevens

1 Jaar

Nee

Overeenkomst

Gemeentewet

1 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting

Wet ruimtelijke
ordening

10 Jaar Nee

Bureau Bibob (Min. V en J)

Algemeen belang

7 Jaar

Nee

Politie;Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF)

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting

Gezondheids- en
welzijnswet voor
dieren

Kamerverhuurvergunning
Kampeerontheffing buiten erkende kampeerinrichting
Kinderopvang en peuterspeelzaal toezicht

Kinderopvang kosten tegemoetkoming

Klacht afhandeling
Klein kansspel melding

Koninklijke onderscheiding

Kunst- of museumobject bruikleen

Het beoordelen van een aanvraag voor een kamerverhuurvergunning
Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing voor het kamperen buiten een erkende kampeerinrichting
Het verwerken van het resultaat van toezicht op een kinderopvangvoorziening of een peuterspeelzaal

Het beoordelen van een aanvraag voor een tegemoetkoming voor kinderopvang

Het behandelen van een klacht betreffende een gemeentelijk bestuursorgaan, diens voorzitter of een lid daarvan, een gemeentelijke dienst of persoon
Het beoordelen van een melding van het houden van een klein kansspel

Het behandelen van een aanvraag voor bruikleen van een kunst- of museumobject
Het beoordelen van een aanvraag voor een laissez-passer voor het vervoer van een overledene naar het buitenland

Leegstaand gebouw melding

Het behandelen van een melding van een leegstaand gebouw

Leegstaand gebouw voordracht gebruiker

Het uitvoeren van de voordracht van een gebruiker van een leegstaand gebouw

Loterijvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor leerlingenvervoer
Het beoordelen van een aanvraag voor een loterijvergunning

Lozing afvalwater vanuit huishouden melding

Het behandelen van de melding van de lozing van afvalwater vanuit een huishouden

Machtiging/certificering aanvragen

Het aanvragen van een machtiging of certificering

Mandaatbesluit intrekking

Het uitvoeren van de intrekking van een mandaatbesluit

Mandaatbesluit opstelling

Het uitvoeren van de opstelling van een mandaatbesluit

Mantelzorgwaardering

Het behandelen van een aanvraag voor een mantelzorgwaardering

Mantelzorgwoning melding

Het behandelen van de melding van de plaatsing of bouw van een mantelzorgwoning

Marktgelden

Het uitvoeren van de heffing en invordering van marktgelden

Meldingsplicht oplegging
Meststoffen uitrijden ontheffing
Milieueffectrapport
Monumentaanwijzing
Monumentaanwijzing aanpassing
Monumentaanwijzing intrekking
Nadeelcompensatie verzoek

Nummeraanduiding intrekking

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

GGD

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Inkomensgegevens
;Gezondheid;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Ras of etnische
afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Seksuele identiteit en
orientatie
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Aanvrager
Burger

Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ)

Wettelijke
verplichting

Burger
Bedrijf

Ombudsman

Wettelijke
verplichting

Algemene wet
bestuursrecht

5 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting

Wet op de kansspelen 1 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting

Reglement op de Orde
van de Nederlandse
Leeuw en de Orde van
Oranje-Nassau

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Overeenkomst

10 Jaar Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Inkomensgegevens
;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Gezondheid;Gegeven
s m b t kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

Burgerlijk Wetboek
Boek 7A, Bijzondere
overeenkomsten
(vervolg)
Wet op de
lijkbezorging;Besluit
op de lijkbezorging
Leegstandwet
Leegstandwet

Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten

Ministerie van Binnenlandse
Zaken;Justis (Min. V en
J);Commissaris van de
Koning;Kapittel voor de
Civiele Orden

Het uitvoeren van de oplegging van een (intergemeentelijke) meldingsplicht aan een ordeverstoorder
Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het uitrijverbod van dierlijke meststoffen
Het beoordelen van een Milieu Effect Rapport (MER)
Het beoordelen van een aanvraag tot aanwijzing van een monument
Het beoordelen van een aanvraag tot aanpassing van de aanwijzing als gemeentelijk monument
Het beoordelen van een aanvraag tot intrekking van de aanwijzing als gemeentelijk monument
Het beoordelen van een verzoek om nadeelcompensatie

Burger
Bedrijf
Burger
Bedrijf
Aanvrager
Burger

Wet kinderopvang en 5 Jaar Nee
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
Wet kinderopvang en 10 Jaar Nee
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wet op het primair
10 Jaar Nee
onderwijs;Wet op het
voortgezet
onderwijs;Wet op de
expertisecentra

Wettelijke
verplichting

Wet op de kansspelen 1 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting

Nee

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger

Gerechtvaardigd
belang
Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting

Besluit lozing
1 Jaar
afvalwater
huishoudens;Regeling
lozing afvalwater
huishoudens
1 Jaar

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Algemeen belang

Burger
Bedrijf
Burger

Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Politie;Andere gemeente(n)

Commissie voor de
Milieueffectrapportage

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Inkomensgegevens Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer

Algemene wet
Nee
bestuursrecht
Algemene wet
Nee
bestuursrecht
Wet maatschappelijke 10 Jaar Nee
ondersteuning 2015
Nee

Wettelijke
verplichting

Gemeentewet

5 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting

Meststoffenwet;Besluit 1 Jaar
gebruik meststoffen

Nee

Wettelijke
verplichting

Wet milieubeheer

Nee

Wettelijke
verplichting

Monumentenwet
1988;Erfgoedwet

Nee

Wettelijke
verplichting

Monumentenwet
1988;Erfgoedwet

Nee

Wettelijke
verplichting

Monumentenwet
1988;Erfgoedwet

Nee

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
TNT Post

Nee

Besluit
1 Jaar
omgevingsrecht;Bouw
besluit 2012
Gemeentewet
7 Jaar

Het uitvoeren van de intrekking van een nummeraanduiding
Wettelijke
verplichting

Het uitvoeren van de toekenning van een nummeraanduiding

Het uitvoeren van de wijziging van een nummeraanduiding

1 Jaar

Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer

Nummeraanduiding wijziging

Huisvestingswet

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Nummeraanduiding toekenning

Wettelijke
verplichting

Het behandelen van een voordracht voor een koninklijke onderscheiding

Laissez-passer vervoer overledene

Leerlingenvervoer

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger

Wettelijke
verplichting

7 Jaar

Gemeentewet;Wet
basisregistraties
adressen en
gebouwen
Gemeentewet;Wet
basisregistraties
adressen en
gebouwen
Gemeentewet;Wet
basisregistraties
adressen en
gebouwen

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Object onder hoogspanningslijn plaatsing ontheffing

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning activiteit aanbrengen handelsreclame

Omgevingsvergunning activiteit aanleggen alarminstallatie

Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het plaatsen van een object onder een hoogspanningslijn

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Algemeen belang

Brandweer
Wettelijke
(veiligheidsregio);Andere
verplichting
gemeente(n);Gedeputeerde
Staten;Waterschap;Rijksover
heid;Bureau Bibob (Min. V en
J)

Omgevingsvergunning activiteit aanpassen monument

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit aanbrengen handelsreclame

Het beoordelen van aan aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit aanleggen alarminstallatie
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Gedeputeerde Staten

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Gedeputeerde Staten

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

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

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Brandweer (veiligheidsregio) Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit aanleggen/wijzigen uitweg

Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit aanpassen monument

Omgevingsvergunning activiteit beperkt veranderen van milieu-inrichting Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit veranderen (werking van) milieu-inrichting

Omgevingsvergunning activiteit bouwen bouwwerk

Omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruiken bouwwerk

Omgevingsvergunning activiteit exploiteren milieu-inrichting

Omgevingsvergunning activiteit handelen in beschermd natuurgebied

Nee

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng omgevingsrecht

Nee

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Activit
eitenbesluit
milieubeheer
Wet algemene
1 Jaar
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng omgevingsrecht

Nee

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Wet
ruimtelijke ordening
Wet algemene
1 Jaar
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng omgevingsrecht

Nee

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Monu
mentenwet
1998;Erfgoedwet
Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Wet
milieubeheer
Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Bouw
besluit 2012
Wet algemene
1 Jaar
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Bouw
besluit 2012;Regeling
Bouwbesluit 2012

Nee

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Wet
milieubeheer
Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Natuu
rbeschermingswet
1998
Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Wet
milieubeheer

Nee

Het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning activiteit aanleggen op grond van planologisch plaHet beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit aanleggen op grond van planologisch plan

Omgevingsvergunning activiteit aanleggen/wijzigen uitweg

1 Jaar

Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit bouwen bouwwerk

Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit brandveilig gebruiken bouwwerk

Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit exploiteren milieu-inrichting
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Gedeputeerde
Staten;Ministerie van
Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Gedeputeerde Staten

Wettelijke
verplichting

Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit handelen in beschermd natuurgebied

Omgevingsvergunning activiteit handelen in grondwaterbeschermingsgebHet beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit handelen in grondwaterbeschermingsgebied

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Omgevingsvergunning activiteit kappen

Wettelijke
verplichting

Wet algemene
1 Jaar
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng omgevingsrecht

Nee

Wettelijke
verplichting

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Wet
natuurbescherming
Wet algemene
1 Jaar
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng omgevingsrecht

Nee

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Wet
ruimtelijke ordening
Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng
omgevingsrecht;Bouw
besluit 2012
Wet algemene
5 Jaar
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng omgevingsrecht

Nee

Het beoordelen van een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit kappen
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en
Innovatie

Omgevingsvergunning activiteit met gevolgen voor beschermde flora en fHet beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit handelen met gevolgen voor beschermde flora of fauna

Omgevingsvergunning activiteit opslaan roerende zaken

Omgevingsvergunning activiteit planologisch strijdig gebruik

Omgevingsvergunning activiteit slopen bouwwerk

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit opslaan roerende zaken

Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit planologisch strijdig gebruiken van gronden of bouwwerken

Het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit slopen bouwwerk
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Omgevingsvergunning advisering bevoegd gezag

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Omgevingsvergunning toezicht realisatie

Omgevingsvergunning verklaring van geen bedenkingen

Nee

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t omgevingsrecht;Wet
milieubeheer

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng omgevingsrecht

Nee

Wettelijke
verplichting

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t omgevingsrecht

Nee

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

Het uitvoeren van het toezicht op de realisatie een activiteit waar een omgevingsvergunning voor is verleend
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en
Innovatie;Ministerie van
Infrastructuur & Milieu

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Brandweer (veiligheidsregio) Wettelijke
verplichting

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

Het behandelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning

Onafhankelijke commissie benoeming

Het behandelen van de benoeming van een lid van een onafhankelijke commissie

Onafhankelijke commissie ontslag

Het behandelen van het ontslag van een lid van een onafhankelijke commissie

Ondergrondse container afvalpas

Het behandelen van een aanvraag voor een afvalpas voor een ondergrondse container

Ondernemingsraad verkiezing

Het organiseren van een verkiezing van de ondernemingsraad

Ongediertebestrijding

Het uitvoeren van ongediertebestrijding

Onroerend goed met voorkeursrecht verkoop melding

Het behandelen van een melding van de verkoop van onroerend goed met voorkeursrecht

Onteigeningsprocedure

Wettelijke
verplichting

Het behandelen van het adviesverzoek van een ander bevoegd gezag voor een of meerdere activiteiten van een omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning vooroverleg

Onroerende zaak uitgifte

Gedeputeerde
Staten;Rijksoverheid

Nee

Het uitvoeren van de uitgifte van een onroerende zaak

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Burger
Medewerker
Burger
Medewerker
Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Lidmaats Medewerker
chap van een vakbond
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

Overeenkomst
Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Overeenkomst

2 (V10 t/m 120
jaar);Rechtbank;Ministerie
van Infrastructuur & Milieu;
Ministerie van Binnenlandse
Zaken

Wettelijke
verplichting

Wet algemene
10 Jaar Nee
bepalingen
omgevingsrecht;Beslui
t
omgevingsrecht;Regeli
ng omgevingsrecht
Nee
Nee
Wet milieubeheer

5 Jaar

Nee

Wet op de
ondernemingsraden
Woningwet

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wet voorkeursrecht
1 Jaar
gemeenten
Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Wet voorkeursrecht
gemeenten;Onteigeni
ngswet

Nee

Wet op de
lijkbezorging;Besluit
op de lijkbezorging

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wet op de
lijkbezorging

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Nee

Nee

Het uitvoeren van een onteigeningsprocedure

Ontleding stoffelijk overschot verlof

Het beoordelen van een aanvraag voor verlof tot ontleding van een stoffelijk overschot

Openbare ruimte melding

Het behandelen van een openbare ruimte melding

Opgraven, herbegraven en graf ruimen vergunning

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

Opkoper melding

Het verwerken van de melding van een opkoper

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Burger

Algemeen belang

Aanvrager
Burger
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting

Politie

Opkopersregister beoordeling

Het beoordelen van een aanvraag voor vrijstelling van de verplichting om een opkopersregister bij te houden

Oudheidkundige vondst melding

Het behandelen van een melding van een (oudheidkundige) vondst

Overlast melding

Het behandelen van een melding van overlast veroorzaakt door personen

Pand huur
Pandrecht vestiging
Persoonlijk ontwikkelingsplan

Het uitvoeren van de aankoop van een pand door de gemeente
Het uitvoeren van het huren van een pand door de gemeente
Het behandelen van een verzoek tot vestiging van een pandrecht
Het uitvoeren van de opstelling van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Planschadevergoeding

Het beoordelen van een aanvraag voor een planschadevergoeding

Plantsoenenbetreding ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag om ontheffing van het verbod op het betreden van plantsoenen

Posterieure grondexploitatieovereenkomst opstelling

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

Preventief medisch onderzoek

Het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek

Principeverzoek bestemmingsplanwijziging

Het beoordelen van een principeverzoek voor een bestemmingsplanwijziging

Raads(commissie)lid benoeming

Het uitvoeren van de benoeming van een raads(commissie)lid

Raads(commissie)lid ontslag

Het behandelen van het ontslag van een raads(commissie)lid

Raads(commissie)lid tijdelijke vervanging
Recht van opstal vestiging

Het behandelen van een aanvraag van een raads(commissie)lid om hem of haar tijdelijk te vervangen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte
Het behandelen van een verzoek voor het vestigen van een recht van opstal

Recht van overpad vestiging

Het behandelen van een verzoek voor het vestigen van een recht van overpad

Recreatie-inrichting exploitatie melding

Het beoordelen van een melding van de exploitatie van een recreatie-inrichting

Representatie

Het uitvoeren van representatie van de gemeente

Rioolaansluitingsvergunning

Rioolaansluitingsverzoek

Samenscholingsverbod instelling

Samenscholingsverbod ontheffing

Het behandelen van een verzoek om aansluiting op het gemeenteriool

Het uitvoeren van de instelling van een samenscholingsverbod.

Het beoordelen van een aanvraag voor ontheffing van een samenscholingsverbod.

Het behandelen van een melding van schade na een ramp

Schenking

Het beoordelen van een schenking aan de organisatie

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Politie

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Burger
Bedrijf
Burger

Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens
Medewerker
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Gezondh Medewerker
eid
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Medewerker
rvicenummer;Politieke
opvattingen
Basispersoonsgegevens;Burgerse Medewerker
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer;Politieke
Medewerker
opvattingen
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Medewerker
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger

Algemeen belang

Belastingdienst (Min. FIN)

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning tot exploitatie van een seksinrichting

Sloopmelding

Het beoordelen van een sloopmelding
Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning tot het houden van een snuffelmarkt

Spandoekvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een spandoekvergunning

Speelautomaten aanwezigheidsvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor de aanwezigheid van speelautomaten

Overeenkomst

Wettelijke
verplichting
Overeenkomst
Wettelijke
verplichting

Speelgelegenheid exploitatievergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een speelhal of speelgelegenheid

Burgerlijk Wetboek
Boek 3,
Vermogensrecht

10 Jaar Nee

5 Jaar

Nee

Wet ruimtelijke
ordening;Besluit
ruimtelijke ordening

7 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Wet ruimtelijke
10 Jaar Nee
ordening
Arbeidsomstandighede 10 Jaar Nee
nwet 1998
Wet ruimtelijke
10 Jaar Nee
ordening

Wettelijke
verplichting

Gemeentewet

Nee

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting

Gemeentewet

Nee

Gemeentewet

Nee

Wettelijke
verplichting

Burgerlijk Wetboek
Boek 5, Zakelijke
rechten
Burgerlijk Wetboek
Boek 5, Zakelijke
rechten

Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

10 Jaar Nee

10 Jaar Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting

Wet
1 Jaar
milieubeheer;Woning
wet;Bouwbesluit 2012

Nee

Algemeen belang

Wet
7 Jaar
milieubeheer;Woning
wet;Bouwbesluit 2012

Nee

Burger

Openbaar Ministerie;Politie

Wettelijke
verplichting

Gemeentewet

5 Jaar

Nee

Burger

Politie

Wettelijke
verplichting

Gemeentewet

1 Jaar

Nee

Burger
Bedrijf

Brandweer (veiligheidsregio) Wettelijke
verplichting

Wet tegemoetkoming 5 Jaar
schade bij rampen en
zware
ongevallen;Besluit
tegemoetkoming
schade bij rampen

Nee

Overeenkomst
Overeenkomst

Aanvrager
Bedrijf

Politie;GGD;Bureau Bibob
(Min. V en J)

Burger
Bedrijf
Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Politieke
Burger
opvattingen;Religieuze of
Bedrijf
levensbeschouwelijke overtuiging
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Nee

Nee

10 Jaar Nee

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

5 Jaar

Nee

Overeenkomst

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Nee

Nee

Overeenkomst

Arbodienst

Wetboek van
1 Jaar
Strafrecht;Uitvoerings
besluit ex artikel 437
Wetboek van
Strafrecht
Wetboek van
1 Jaar
Strafrecht;Uitvoerings
besluit ex artikel 437
Wetboek van
Strafrecht
Monumentenwet 1988 5 Jaar

Overeenkomst

Het beoordelen van een aanvraag tot medegebruik van een schoolgebouw

Seksinrichting exploitatievergunning

Snuffelmarktvergunning

Wettelijke
verplichting

Het beoordelen van een aanvraag voor een rioolaansluitingsvergunning

Schade na ramp melding

Schoolgebouw medegebruik

Politie

Het beoordelen van een opkopersregister

Opkopersregister vrijstelling

Pand aankoop

Basispersoonsgegevens;Burgerse Bedrijf
rvicenummer

Aanvrager
Bedrijf
Aanvrager
Bedrijf

Algemeen belang

Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

Bureau Bibob (Min. V en J)
Politie

Nee
Wet op het primair
5 Jaar
onderwijs;Wet op het
voortgezet
onderwijs;Wet op de
expertisecentra
1 Jaar

Nee

Bouwbesluit 2012

Nee

Nee

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

Wet op de kansspelen 1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Stageplaats

Het behandelen van een aanvraag voor een stageplaats

Standplaats weekmarkt vergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor een standplaats op de weekmarkt

Standplaats woonwagen toekenning

Het behandelen van een aanvraag voor het toekennen van een standplaats voor een woonwagen

Standplaatsvergunning

Starterslening
Statushouder huisvesting

Het beoordelen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning

Het behandelen van een aanvraag voor de huisvesting van een statushouder
Het beoordelen van een aanvraag voor een stookontheffing

Straatartiest ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het verrichten van activiteiten als straatartiest

Subsidie herziening
Subsidie vaststelling

Het uitvoeren van de opstelling van een structuurvisie
Het uitvoeren van de herziening van een toegekende subsidie
Het beoordelen van een aanvraag tot vaststelling van een subsidie.

Tijdelijk huisverbod oplegging

Het beoordelen van het opleggen van een tijdelijk huisverbod

Toegang externe melding

Het behandelen van een melding van toegang van een externe

Toegangsverbod gemeentelijk pand oplegging

Het uitvoeren van het opleggen van een toegangsverbod tot een gemeentelijk pand.

Toezichthouder aanwijzing

Het aanwijzen van een ambtenaar als toezichthouder.

Urgentieverklaring woning
Ventontheffing

Vergunning/ontheffing intrekking

Vergunning/ontheffing wijziging
Verhuur leegstaande woning vergunning

Het beoordelen van een aanvraag van een urgentieverklaring voor een woning
Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod om te venten

Het uitvoeren van de intrekking van een vergunning of ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag voor het wijzigen van een vergunning of ontheffing
Het behandelen van een aanvraag voor een vergunning voor de verhuur van een leegstaande woning of gebouw

Verjaring grond beoordeling

Het beoordeling van een melding van verjaring van gemeentegrond

Verklaring van geen bezwaar

Het behandelen van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar

Verkoopdemonstratie vergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning tot het houden van een verkoopdemonstratie

Vertegenwoordiging machtiging opstelling

Het uitvoeren van de opstelling van de machtiging voor vertegenwoordiging van de organisatie

Vertrouwenspersoon aanstelling

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor hulp bij seksuele intimidatie of discriminatie

Voertuig verwijdering
Voertuigen verkoop openbare weg ontheffing

Overeenkomst

7 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Aanvrager
Bedrijf
Aanvrager
Burger
Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Inkomensgegevens Burger

Het behandelen van een aanvraag voor een starterslening

Stookontheffing

Structuurvisie opstelling

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Inkomensgegevens Burger

Het uitvoeren van het verwijderen van een voertuig
Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het te koop aanbieden van voertuigen op de openbare weg

Vondst explosief melding

Het behandelen van de melding van de vondst van een explosief

Voor kennisgeving aannemen

Het voor kennisgeving aannemen van bescheiden

Voorkeursrecht gemeente vestiging

Het behandelen van de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht op percelen

Voorwerp op of aan de weg plaatsen ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod een voorwerp op of aan de weg te plaatsen

Voorwerp op, in of boven openbaar water plaatsen melding

Het behandelen van een melding om een voorwerp op, in of boven openbaar water te plaatsen

Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

Woningwet;Bouwbeslu 10 Jaar Nee
it 2012
1 Jaar Nee

Stimuleringsfonds
Algemeen belang
Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten (SVn)

40 Jaar Nee

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio)

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger

Immigratie en Naturalisatie
Dienst (IND) (Min. V en J)

Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Brandweer (veiligheidsregio) Algemeen belang

Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Inkomensgegevens Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer;Gezondheid;Strafre
chtelijke veroordelingen en
strafbare feiten

Algemeen belang

Politie;Officier van Justitie

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Inkomensgegevens
;Gezondheid
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Burger
Medewerker

Politie

Medewerker

Opdrachtnemer

Aanvrager
Burger

Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer;Politieke
Bedrijf
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer;Politieke
Burger
opvattingen;Religieuze of
Bedrijf
levensbeschouwelijke
overtuiging;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Aanvrager
Bedrijf
Aanvrager
Bedrijf
Medewerker

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio)

Wettelijke
verplichting

Wettelijke
verplichting
Gerechtvaardigd
belang
Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Wet ruimtelijke
ordening;Besluit
ruimtelijke ordening

Wet tijdelijk
huisverbod

Wetboek van
Strafrecht

Nee

7 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Huisvestingswet 2014 10 Jaar Nee

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting

Leegstandwet

Wettelijke
verplichting

Burgerlijk Wetboek
Boek 3,
Vermogensrecht in het
algemeen

Wettelijke
verplichting
Algemeen belang
Wettelijke
verplichting
Overeenkomst
Wettelijke
verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Algemeen belang

Burger
Bedrijf
Burger
Bedrijf
Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer
Bedrijf

Wet milieubeheer

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Nee

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer;Inkomensgegevens Bedrijf

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens

Huisvestingswet 2014 5 Jaar

Directie Rampenbestrijding Wettelijke
en Brandweer (Min.
verplichting
BZK);Explosieven Opruimings
Commando Koninklijke
Landmacht (EOCKL) (Min.
DEF)

Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

Algemeen belang

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Arbeidsomstandighede 1 Jaar
nwet 1998
Wegenverkeerswet
5 Jaar
1994;Besluit
wegslepen van
voertuigen
1 Jaar

Nee

Wet
5 Jaar
veiligheidsregio&amp;
apos;s

Nee

1 Jaar

Nee

Drank- en Horecawet

Wet voorkeursrecht
gemeenten

Nee

Nee

Nee
1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Vraag Reglement van Orde

Het behandelen van vragen die op basis van het Reglement van Orde zijn gesteld

Vraag van raadslid

Het behandelen van een vraag van een raadslid

Vreugdevuur paasvuur of kerstboomverbranding ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het ontsteken van vreugde-, of paasvuur of kerstboomverbranding

Vrijwilliger van het jaar

Het benoemen en huldigen van een vrijwilliger van het jaar

Waarderingssubsidie
Wedstrijd op terrein ontheffing
Wedstrijd op weg ontheffing
Wet dwangsom ingebrekestelling

Wethouder benoeming
Wmo algemene voorziening

WOB-verzoek

Het beoordelen van een aanvraag voor een waarderingssubsidie
Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing voor het mogen houden van een wedstrijd of trainingsrit of proefrit, op een terrein, geen weg zijnde
Het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod een wedstrijd te houden op de weg
Het behandelen van een ingebrekestelling in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Het uitvoeren van de benoeming van een wethouder
Het behandelen van een aanvraag voor een algemene Wmo voorziening

Het behandelen van een aanvraag voor een Wmo voorziening woningaanpassing

Woningenontruiming (huur)schulden melding

Het opstellen en uitvoeren van een woningbouwprogrammering

Woningsplitsingsvergunning

Het behandelen van de melding van een ontruiming van een woning bij (huur)schuld.

Woonruimteonttrekkingsvergunning
Zakelijk recht vestiging
Zondagsrust verstoren ontheffing

Het uitvoeren van het benoemen van een woonplaats
Het verwerken van een mutatie in de waarde van een WOZ-object
Het uitvoeren van het indienen van een zienswijze door de gemeente bij een derde

Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Politieke
opvattingen
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Medewerker

Gemeentewet

1 Jaar

Nee

Gemeentewet

1 Jaar

Nee

Wet milieubeheer

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

5 Jaar

Nee

Bureau Bibob (Min. V en J)

Algemeen belang

7 Jaar

Nee

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Algemeen belang

Wegenverkeerswet
1994

1 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting

Wet dwangsom en
beroep bij niet tijdig
beslissen
Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Medewerker
Aanvrager
Burger
Bedrijf
Burger
Medewerker
Aanvrager
Burger
Bedrijf
Aanvrager
Burger
Bedrijf
Aanvrager
Burger
Bedrijf
Aanvrager
Burger

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer;Inkomensgegevens Medewerker
;Politieke opvattingen

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio)

Uitvoeringsorganisatie wet
Appa

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting
Algemeen belang

Wettelijke
verplichting

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger

Wettelijke
verplichting

Wet maatschappelijke 15 Jaar Nee
ondersteuning 2015

Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Wettelijke
verplichting

Wet openbaarheid van 1 Jaar
bestuur;Wet
bescherming
persoonsgegevens
5 Jaar

Nee

Wettelijke
verplichting
Wettelijke
verplichting

Huisvestingswet 2014

Nee

Huisvestingswet 2014

Nee

Wettelijke
verplichting

Burgerlijk Wetboek
Boek 5, Zakelijke
rechten
Zondagswet

Basispersoonsgegevens;Burgerse Burger
rvicenummer;Inkomensgegevens Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerse
rvicenummer

Aanvrager
Bedrijf
Aanvrager
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf
Basispersoonsgegevens;Burgerse Aanvrager
rvicenummer
Burger
Bedrijf

Gerechtsdeurwaarder

Wettelijke
verplichting

Wettelijke
verplichting

Nee

10 Jaar Nee

1 Jaar

Nee

