
Afdeling Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers

Organisatiebreed Contactpersonenlijstjes

Communicatie door 

medewerkers met 

contactpersonen

Personen in dienst 

van of werkzaam 

ten behoeve van de 

gemeente Son en 

Breugel

Collegeleden

Externen

Contactpersoongegeve

ns die de medewerker 

onderhoudt

Conform distributiepatroon 

medewerkers

Personen die zich 

melden met een 

hulpvraag 

NAW-gegevens, 

postcode, 

telefoonnummer,

banknummer, 

emailadres

BSN, 

Geslachtsaanduiding, 

geboortedatum,

nationaliteit

Gezinssamenstelling, 

naam partner

Woonsituatie

Aard van de vraag

Aanleiding

Financiële situatie

Deelname sociaal 

verkeer

Verslaving

Activiteiten dagelijks 

leven

Gegevens betreffende 

de gezondheid

Strafrechtelijke 

gegevens

Gegevens betreffende 

onrechtmatig of 

hinderlijk gedrag i.v.m. 

een opgelegd verbod 

n.a.v. dat gedrag

Contactpersonen 

namens persoon 

die zich heeft 

gemeld voor hulp

NAW-gegevens, 

telefoonnummer, 

emailadres, relatie tot 

de melder

Mantelzorgers en 

andere personen in 

het sociale netwerk 

van de melder

NAW, telefoonnr., 

email

Relatie tot de melder 

en diens bijdrage aan 

de

zelfredzaamheid van 

de melder

Gegevens betreffende 

de gezondheid

Zorgaanbieders en 

leveranciers

NAW, telefoonnr., 

emailadres, 

banknummer

CMD
Maatschappelijke 

ondersteuning

Bepalen en zonodig 

verstrekken van een 

passende bijdrage 

aan zelfredzaamheid 

en participatie

Centraal 

administratiekantoor

Gecontracteerde 

zorgaanbieders en andere 

leveranciers

Woningcorporaties

Sociale verzekeringsbank

Gecontracteerde sociaal / 

medisch adviseur

Ergotherapeuten

Wijkverpleegkundigen

Toezichthoudend ambtenaar

Ketenpartners in het geval 

de hulpvraag breder is dan 

het werkterrein van de WMO 

2015

Vecozo

Veilig Thuis

Andere gemeentes in 

sommige situaties (bijv 

beschermd wonen)



Jeugdige onder de 

23 jaar met een 

verzoek om hulp op 

grond van de 

Jeugdwet

NAW, BSN, geslacht, 

geboortedatum, e-

mailadres, tel.nr., 

gezagsrelaties, 

gezinssamenstelling, 

hulpvraag en 

beschrijving van de 

situatie, signalen van 

derden die betrekking 

hebben op de situatie 

van de jeugdige en het 

gezin, inhoud 

hulpaanbod, 

naam/tel.nr./e-mail 

casebehandelaar en/of 

hulpverlener, gegevens 

betreffende de 

gezondheid, 

strafrechtelijke 

gegevens

Ouders van de 

jeugdige met een 

hulpvraag

NAW, BSN, geslacht, 

e-mail, tel.nr., 

gegevens betreffende 

de burgelijke 

staat/partnerschap, 

gezinssituatie, 

gezagsverhouding 

jegens jeugdige, 

sociaal-economische 

omstandigheden gezin, 

gegevens betreffende 

de gezondheid, 

strafrechtelijke 

gegevens

Personen in het 

informele sociale 

netwerk van de 

jeugdige en diens 

ouders

Naam, tel.nr., e-

mailadres, rol in het 

systeem van het gezin 

(bijv. buurman of oom)

Personen in het 

professionele 

netwerk van de 

jeugdige en diens 

ouders

Naam, tel.nr., e-

mailadres, organisatie 

en rol of functie. 

Regisseur/casemana

ger/Cliëntondersteun

er

Naam, 

bezoekadres, 

telefoonnumer, 

emailadres

Professionaliteit

Ouders, voogden, 

verzorgers van 

leerlingen

NAW, 

telefoonnummer, 

banknr., email,

Medische gegevens

Financiën

CMD /R&S
Regie op zorg en 

veiligheid

BSN, NAW-gegevens, 

telnr, emailadres

Indicaties van de 

hulpvragen

Aanwezigheid / 

ondersteuning door 

mantelzorgers

en derden in sociaal 

netwerk. Mate

zelfredzaamheid in 

relatie tot (onderdelen 

van) hulpvraag

Aanpak van 

begeleiding en 

ondersteuning bij de

invulling van de 

benodigde hulp

Voortgangsmonitoring

Escalatiegegevens

Gegevens betreffende 

ras of etniciteit

Gegevens betreffende 

de gezondheid

Strafrechtelijke 

gegevens

Gegevens betreffende 

onrechtmatig of 

hinderlijk gedrag i.v.m. 

een opgelegd verbod 

n.a.v. dat gedrag

Partners betrokken bij de 

integrale bespreking van de 

casus en opstellen van een 

plan van aan pak

Partners van het team die de 

onderdelen van het plan van 

aanpak gaan uitvoeren

CMD / R&S Leerlingenvervoer

Collectieve of 

individuele 

voorziening voor het 

vervoer van 

leerlingen

CMD Jeugdhulp

Hulp bieden aan 

kinderen/jongeren en 

hun ouders bij 

opgroei en 

opvoedproblemen bij 

vrijwillige hulpvraag 

en indien 

noodzakelijk 

toeleiden naar 

gedwongen 

interventies

Gecontracteerde 

professionals in de jeugdhulp 

/ gecertificeerde personen en 

instellingen jeugdhulp

Raad voor de 

kinderbescherming

Andere zorginstellingen die 

een rol spelen bij het 

oplossen van het 

gezinsprobleem

Anderen in het geval de 

hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de Jeugdwet 

en voor de complexe 

jeugdhulpvraagstukken

Veilig thuis

Onderwijsinstellingen en 

voor- en vroegschoolse 

instellingen

Huisarts, jeugdartsen en 

medisch specialisten

SVB

Vecozo

Veiligheidshuis en 

Justitiepartners

Leerplichtambtenaar



Leerling

BSN, NAW, telefoon, 

email, grondslag: 

Medische-sociale 

gegevens, afstand 

school/huis, mate van 

handicap.

Vervoerder (alleen NAW, 

geboortedatum, telefoonnr., 

emailadres, medische 

gegevens)

Vervoerder
NAW, 

telefoonnummer, email

Verantwoordelijke van 

leerling

CMD /R&S
Regie op zorg bij 

huiselijk geweld

Regie op het 

aanbieden van zorg 

waar nodig en het 

zoveel als mogelijk 

voorkomen van 

huiselijk geweld 

Leden van het 

(gezins)systeem

BSN, NAW, 

geboortedatum, 

beschrijving van de 

situatie zoals op 

politiezorgformulier 

(verbalisant, 

datum/tijdstip, locatie, 

korte omschrijving van 

het gebeuren), 

inschatting van gedrag

Veilig Thuis

CMD

Politie

CMD/ R&S 

Uitvoering Wet 

Bijzondere Opname 

Psychiatrische 

Ziekenhuisen (Wet 

BOPZ)

Administratieve 

afhandeling van een 

onvrijwillige opname 

in het kader van de 

Wet BOPZ

Degene die de 

onvrijwillige 

opname moet 

ondergaan

Directe familie

NAW gegevens, 

bevindingen psychiater

NAW van directe 

familie

Wettelijk vertegenwoordiger 

van de in bewaring gestelde 

persoon

GGZ Oost-Brabant

GGD Brabant Zuid-Oost

Parket Oost-Brabant

CMD/ R&S Tijdelijk huisverbod

Uithuisplaatsing bij 

huiselijk geweld en bij 

dreiging van huiselijk 

geweld, monitoring 

effect van 

hulpverlening ten 

behoeve van besluit 

over verlenging 

huisverbod

Pleger van huiselijk 

geweld

Personen 

ingeschreven op 

het incidentadres 

(achterblijvers)

BSN, NAW, 

geboortedatum, 

beschrijving van de 

situatie zoals op 

politiezorgformulier 

(verbalisant, 

datum/tijdstip, locatie, 

korte omschrijving van 

het gebeuren), 

inschatting van gedrag

Strafrechtelijke 

gegevens

Gegevens over 

onrechtmatig of 

hinderlijk gedrag

Achterblijvers: NAW en 

relatie tov de pleger

Politie District Oost-Brabant

OVD 

Jeugdbescherming Oost-

Brabant

Veilig Thuis Zuid Oost-

Brabant

Parket Oost-Brabant

GGD Babant Zuid-Oost

Leerplichtigen

NAW, 

telefoonnummer., 

emaiadres, 

bijzonderheden, 

geboortedatum, 

geslacht, 

administratienummer, 

Bsn Nationaliteit, 

geboorteplaats, 

In- en afschrijving en 

reden

Schoolverloop, 

verzuim en 

vrijstellingsberoep

School, onderwijssoort 

en -niveau, dossier 

waarin 

rapportagegegevens 

CMD/ R&S 
Leerplicht en voorkomen 

voortijdig schoolverlaten

Uitvoering 

leerplichtwet en RMC-

wet

Maatschappelijk werk, GGD, 

Verwijsindex, RvK, Politie, 

Openbaar Ministerie, 

Jeugdzorg,  

(Zorgadviesteams in en 

extern), SVB, Onafh. 

Psycholoog, Wijkagent, 

BOA, Onderwijsinstellingen, 

Andere gemeenten

RMC voor niet leerplichtigen

CMD / R&S Leerlingenvervoer

Collectieve of 

individuele 

voorziening voor het 

vervoer van 

leerlingen



Ouders, voogden, 

verzorgers 

leerplichtigen

BSN, NAW, 

geboortedatum, 

geslacht, 

telefoonnummer, 

emailadres

Nationaliteit, 

geboorteland, 

geboortegemeente

Niet-leerplichtigen 

die de leeftijd van 

23 jaar nog niet 

hebben bereikt 

zonder 

startkwalificatie

NAW, 

telefoonnummer., 

emaiadres, 

bijzonderheden, 

geboortedatum, 

geslacht, 

administratienummer, 

Bsn Nationaliteit, 

geboorteplaats, 

In- en afschrijving en 

reden

Schoolverloop, 

verzuim en 

vrijstellingsberoep

School, onderwijssoort 

en -niveau, dossier 

waarin 

rapportagegegevens 

CMD/ R&S 
Ad hoc overleg zorg en 

veiligheid

1. Gezamenlijke inzet 

voor een 

ketenaanpak van 

toeleiding naar zorg, 

opvang en nazorg 

gericht op kwetsbare 

inwoners

2. Zo vroeg mogelijk 

signaleren en/of zo 

snel mogelijk 

ingrijpen om te 

voorkomen dat de 

problemen van een 

kwetsbare inwoner 

en/of de overlast voor 

anderen toenemen

3. Bevorderen dat 

stagnatie tijdens de 

aanpak van 

problematiek zo snel 

mogelijk wordt 

onderkend en 

opgelost

4. Afspraken maken 

over de aanpak in 

elke individuele 

situatie en de

activiteiten van 

betrokken partners

Kwetsbare 

inwoners van Son 

en Breugel met 

meervoudige 

problematiek

BSN, NAW-gegevens, 

geboortedatum

Gezinssituatie: naam 

en geboortegegevens

inwonende partner en 

kinderen

Probleemduiding

Welke actie wordt door 

welke partner van het

netwerk uitgevoerd

Voortgangsmonitoring 

en resultaat

Woningbouwcorporatie 

Geestelijke 

Gezondheidszorg Oost-

Brabant

Politie 

Stichting MEE

Maatschappelijk Werk

Gemeente Son en Breugel 

Plangroep

CJG

Veilig thuis

Stichting Welzijn Son en 

Breugel

DV (Cmd)
Huisvesting 

statushouders

Huisvesten van 

statushouders
Statushouders

BSN, V-nr., NAW, 

geboortedatum, 

nationaliteit, 

gezinssituatie, 

burgerlijke staat, 

verblijfsstatus, 

woningaanbod

COA

LEV/Vluchtelingenwerk

Helpt Elkander

Woonbedrijf Eindhoven

Vrijwilliger voeren het 

uitvoerende werk uit

Afzenders en 

geadresseerden

Klanten

NAW 

Onderwerp

Datum ontvangst en 

stand van zaken 

behandeling

Persoonsgegevens in 

gescande document

Vertrouwelijkheidsgroe

p

Interne: behandelaars; 

raadplegers (differentiatie 

naar vertrouwelijkheid in 

relatie tot functie)

Degenen die verzoeken om 

inzage

Behandelaar

Naam behandelend 

medewerker

Autorisatie

Afdelingshoofden 

CMD/ R&S 
Leerplicht en voorkomen 

voortijdig schoolverlaten

Uitvoering 

leerplichtwet en RMC-

wet

Maatschappelijk werk, GGD, 

Verwijsindex, RvK, Politie, 

Openbaar Ministerie, 

Jeugdzorg,  

(Zorgadviesteams in en 

extern), SVB, Onafh. 

Psycholoog, Wijkagent, 

BOA, Onderwijsinstellingen, 

Andere gemeenten

RMC voor niet leerplichtigen

DV/DIV
Documentaire 

informatievoorziening

Registratie van de 

ontvangst, 

behandeling en 

afdoening van 

documenten, zowel 

papier, email als 

elektronisch



DV/DVL Intranet Son en Breugel

Een digitaal sociaal 

netwerk waar je 

makkelijk in contact 

komt met je 

collega’s, om 

informatie te geven 

en kennis te delen

Medewerkers in 

dienst van 

gemeente Son en 

Breugel en 

externen die door 

de gemeente Son 

en Breugel zijn 

ingehuurd

Naam, foto, email, 

telefoonnummer, 

mobiel 

telefoonnummer,  

geboortedatum, 

functie, vestiging, 

kamernummer, 

persoonlijke 

samenvatting, afdeling

Medewerkers in dienst van 

gemeente Son en Breugel 

en externen die door de 

gemeente Son en Breugel 

zijn ingehuurd

Bestuurders (b&w 

of burgemeester)

Naam, foto, functie, 

portefeuille, 

nevenfuncties, e-mail, 

tel.nr, 

Raadsleden

Naam, foto, functie, e-

mail, tel.nr.,  rol, 

politieke groepering, 

nevenfuncties, 

woonadres

Jeugdraadsleden Naam, foto, school

Medewerkers 

gemeente Son en 

Breugel

Functie en naam

DV/DVL
Gehandicaptenparkeerka

arten

Uitvoering regeling 

gehandicaptenparkee

rkaart

Aanvrager

NAW, BSN, klantnr, 

tel.nr., 

rijbewijsgegevens, 

medisch advies, 

pasfoto’s

Keuringsarts Trompetter

B&O/Verkeer

Personen die via 

www.Son en 

Breugel.nl een 

product of dienst 

aanvragen

BSN, NAW, 

telefoonnr., mailadres, 

product- en 

dienstgegevens

Behandelend 

medewerkers

Naam, 

gebruikersnaam, 

emailadres, rechten

DV/DVL Reisdocumenten

Afgifte 

reisdocumenten

(inclusief RAAS)

Aanvrager

NAW, geboortedatum 

en –plaats, Bsn

Biometrie: vingerafdruk

Pasfoto en lengte, 

handtekening

Geslachtsaanduiding, 

geslachtsnaam echtg.

Nationaliteit, 

verblijfsstatus,

Documentnummer 

Autoriteit afgifte, 

inhouding, vermissing

Bij kinderen de 

gezagsverhouding en 

gegevens van de 

ouders

Voor personalisering naar 

SDU

Politie (opsporing strafbare 

feiten)

Rechtbank

Andere gemeenten ivm 

vermissing

MinBzk voor 

paspoortsignaleringen

Basisregister (bij van 

rechtswege inname van 

documenten)

DV/DVL

Verwerking van 

rijbewijsaanvragen, 

wijzigingen en 

ontzeggingen

Verwerking van 

rijbewijsaanvragen, 

wijzigingen en 

ontzeggingen en 

herleiden 

aanvraagformulieren

Aanvrager

BSN, NAW, 

geboortedatum- en 

plaats, geslachtsnaam 

echtg., 

rijbewijsgegevens, 

rijontzegging, tijdelijke 

maatregelen door OM 

in systeem gezet, 

medische beperkingen

CBR, Rdw

DV/DVL Afsprakensysteem

Maken van afspraken 

door klanten van de 

gemeente Son en 

Breugel

Degene die een 

afspraak wil maken

Achternaam, 

geboortedatum, e-

mailadres en 

telefoonnummer, 

datum afspraak 

Intern behandelaar

DV/DVL
Verloren en gevonden 

voorwerpen

Afhandelen aangiften 

van gevonden en 

verloren voorwerpen

Aanmelder verloren 

/ gevonden 

voorwerp

NAW-gegevens, 

telefoonnummer, 

emailadres

Datum, plaats en 

adres, categorie en 

waarde gevonden 

voorwerp, wie bewaart 

het voorwerp, wel/niet 

verstrekken gegevens 

vinder, gegevens 

bewaarder

Politie

Rechtmatige eigenaar

DV/DVL
Website gemeente Son 

en Breugel

Publiceren van 

informatie 

Een ieder die de website van 

de gemeente raadpleegt.

DV/DVL

Website gemeente 

Dienstverleningskanaal 

(e-formulieren en 

gegevensmagazijn)

Het verlenen van 

diensten via de 

gemeentelijke 

website

Behandelend medewerkers



DV/DVL
Gehandicaptenparkeerpl

aatsen

Behandelen 

aanvraag om een 

gehandicaptenparkee

rplaats

Aanvragers

NAW, tel.nr., 

emailadres, kenteken 

auto, wel/niet 

beschikken over eigen 

P-ruimte, 

aanwezigheid van 

gehandicaptenkaart en 

geldigheidsdatum

N.v.t.

DV/DVL

Klappers burgerlijke 

stand

(via module BS)

Index op registers 

van de burgerlijke 

stand

Personen die in 

een van de 

registers van de 

burgerlijke stand 

zijn opgenomen 

(geboorte, huwelijk, 

overlijden)

Naam, aktenummer, 

rechtsfeit
N.v.t.

DV/DVL
Onderzoek verblijfplaats 

inwoners
Actueel houden BRP

In onderzoek 

gestelden, melders 

BRP-gegevens, 

inclusief de aanduiding 

in  onderzoek, 

onderzoeksdossier, 

telefoonnr., 

mailadressen, status 

van het onderzoek

Interne en externe partijen 

die inlichtingen over de 

betrokkene kunnen 

verschaffen

BRP afnemers 

DV/DVL

Buitengewone 

ambtenaren van de 

burgerlijke stand

Registratie en 

voltrekking 

huwelijken en te 

registreren 

partnerschappen

Buitengewone 

ambtenaren van de 

burgerlijke stand

Naam, voorletters, 

adres, emailadres, 

tel.nr.

Intern

DV / DVL Inburgering

Informeren van 

burgers met 

betrekking tot de 

inburgeringsplicht

Faciliteren van 

inburgeringsvoorzieni

ng

Handhaven 

inburgeringsplicht

Personen die op 

grond van de Wet 

inburgering 

inburgeringsplichtig 

zijn danwel 

waarvan 

onderzocht moet 

worden of een 

inburgeringsplicht 

bestaat 

BSN, NAW, 

geboortedatum

Verblijfsstatus (kopie 

verblijfsvergunning)

Taalvoorzieningen

Dagbesteding

Gezins- e/o sociale 

omstandigheden

Medische gegevens

Resultaten

DUO

Andere gemeenten

IND

ROC 

Keuringsarts

DV/DVL
Registratie 

naturalisatieverzoeken

Adviseren van 

Minister van Justitie 

i.v.m. naturalisatie 

c.a.

Aanvragers met 

eventuele kinderen

BSN, NAW gegevens, 

verblijfsgegevens, 

naturalisatiegegevens

Financiën

IND

DUO

Voor opties: Korpschef en 

JDD

BVV ivm verblijfstitelcontrole

DV/DVL Loterijvergunning

Behandelen 

aanvragen 

loterijvergunning

Contactpersonen 

van verenigingen 

stichtingen en 

natuurlijke 

personen

NAW, tel.nr., email, 

kvk.nr., doel loterij, 

periode waarin de 

loterij wordt gehouden, 

verwachte opbrengst, 

aantal loten, balans 

mbt loterij

Politie

Handhavers

DV/DVL 
Standplaatsvergunninge

n

Behandelen van 

aanvragen 

standplaatsvergunnin

gen

Standplaatshouder

s
NAW, tel.nr., branche Financiën

DV/DVL
Aanwezigheidsvergunnin

g Kansspelautomaten

Behandelen 

aanvragen 

vergunning 

aanwezigheid 

automaat in horeca

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Ondernemers, 

beheerders en 

bedrijfsleiders van 

de desbetreffende 

inrichtingen 

NAW, telef.nr., email, 

soort en aantal 

speelautomaten, NAW 

eigenaar automaten

Politie

Financiën

Handhavers

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

DV/DVL

APV vergunningen en -

ontheffingen (incl. 

Exploitatievergunningen)

Behandelen van 

aanvragen in het 

kader van de APV

Aanvragers

Organisatoren 

evenementen

NAW, tel.nr., 

emailadres, 

geboortedatum, KvK-

gegevens, organisatie 

die wordt 

vertegenwoordigd, 

vergunning- of 

ontheffingsoort, locatie 

en datum waarop de 

activiteit plaatsvindt, 

verzekerd j/n?

Veiligheidsregio Zuid Oost-

Brabant

Buitendienst

BOA's

Politie

Belanghebbenden



DV/DVL
Drank en 

horecavergunningen

Behandelen van 

aanvragen om 

vergunningen en 

ontheffingen i.h.k.v. 

de drank en 

horecawet

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Ondernemers, 

beheerders en 

bedrijfsleiders van 

de desbetreffende 

inrichtingen en 

pandeigenaren

Bibob-relaties

NAW, tel.nr., 

geboortedata, email, 

Oppervlakte en andere 

inhoudelijke gegevens

Gegevens Kamer van 

Koophandel

Strafrechtelijke 

gegevens

Verklaring sociale 

hygiene

Arbeidscontracten, 

werktijden

Bibob-gegevens (zie 

Bibob-proces)

Politie, handhavers

Financiën

Veiligheidsregio Zuid Oost 

Brabant

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

DV/DVL
Register 

huwelijksdossiers

Verzamelen van 

gegevens ivm 

voorgenomen   

huwelijk resp. 

Partnerschap

Aanstaande 

partners, getuigen

BSN, NAW gegevens, 

geboorte, huwelijks, 

oudergegevens

Babs

DV/DVL
Register 

stembureauleden

Organiseren 

bemensing van de 

stembureaus

Stembureauleden

NAW, tel.nr. (zakelijk & 

privé), mail, functie (lid 

of voorzitter), historie, 

ambtenaar/raadslid, 

Bsn

Financiën

Stembureauleden

DV/Fin Crediteurenadministratie

Betaling binnen de 

gestelde termijnen

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Crediteuren

NAW, BSN, Banknr., 

crediteurennr.

Factuur, BTW.nr, 

KvKnr., aanmaning

Contactgegevens

Cannock Chase

Curator

Accountant

Regionaal informatie en 

expertise centrum

DV/Fin
Waardebepaling en 

gegevensbeheer

Waardering 

Onroerende Zaken

Eigenaren 

/gebruikers 

onroerende zaken

NAW

A-nr, Sofinr., BSN

Objectgegevens, 

marktgegevens, 

inhoud, oppervlakte, 

type onroerend zaak 

(woning, niet woning)

Datum belanghebbend

Kadastrale gegevens

KvK

Vertegenwoordiger 

belastingplichtige

RBD

Waterschap Dommel en Aa 

en Maas

CBS 

Onafhankelijk taxateur bij 

bezwaar

Burgers taxatieverslagen

DV/Fin Heffingenadministratie

Heffen van 

decentrale 

belastingen

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Belastingplichtigen

NAW, geboortedatum, 

banknummer

Nr's: A-nr, BSN, Sofinr. 

AKR-nr.,

Grondslag heffing / 

invordering

Gegevens over het 

object van belasting 

(waarde OZ), afval, 

riool, baatbelasting, 

precario, 

toeristenbelasting

Aanslagnr., soort 

belasting, aanslag, 

verschuldigde kosten. 

Regionaal informatie en 

expertise centrum

RBD

CBS

Waterschap Dommel

Burger via WOZ-portaal 

DV/Fin Invorderingsadministratie

Invorderen van 

belastinggelden en 

privaatrechtelijke 

vordering

Belastingplichtigen

Privaatrechtelijke 

partijen 

NAW, geboortedatum, 

banknummer

Nr's: A-nr, BSN, Sofinr. 

AKR-nr.,

Grondslag heffing / 

invordering

Aanslagnummer en 

verschuldigde kosten

Deurwaarder

DV/Fin
Bezwarenregistratie 

belastingen

Registratie en 

termijnbewaking 

bezwaarschriften

Bezwaarden
NAW en status

Inhoud bezwaar
Intern beheer

DV/Fin

of 

DV/SZ

Administratie 

kwijtscheldingen

Registratie en 

behandeling 

verzoeken om 

kwijtschelding 

gemeentelijke 

belastingen

Aanvragers

NAW, BSN, sofinr, 

geboortedatum, 

aanslagnummers, 

inkomens- en 

vermogensgegevens: 

banksaldi, 

Autogegevens: 

kenteken, merk, type 

en waarde

Huur- en zorgtoeslag, 

gegevens, 

zorgverzekering, 

betalingsverplichtingen

, hypotheek

Inlichtingenbureau



DV/SZ
Uitkeringsadministratie 

sociale zekerheid

Het uitvoeren van de 

financiële 

administratie ten 

behoeve van 

inkomensvoorziening

en op grond van de 

Participatiewet en 

andere 

inkomensvoorziening

sregelingen

Uitkeringsgerechtig

de

BSN, NAW, 

beschikkinggegevens, 

te betalen bedrag, 

rekeningnummer

Accountant

Publiekszaken/Participatie

DV/I&A Nummerbesluiten

Het 

toekennen/intrekken 

van (huis)nummers

Aanvragers 

Wabovergunning 

bouwen, 

gemachtigde van 

aanvrager, 

eigenaar/gebruiker 

panden, 

projectontwikkelaar

s

NAW aanvragers en 

zaakgegevens
BAG-abonnees

DV/I&A SIM-kaartenbestand

Registratie van 

simkaarthouders

Verbruik op simkaart 

vast te leggen

Medewerkers in 

dienst van 

gemeente Son en 

Breugel

Naam medewerker, 

afdeling, 

verbruiksgegevens

Direct leidinggevende

DV/I&A Analoge Archief

Archiveren van 

documenten op 

grond van de 

Archiefwet

Alle personen 

wiens gegevens 

voorkomen in de 

archiefbescheiden 

van de gemeente 

Son en Breugel

De gegevens die deel 

uitmaken van de 

archiefbescheiden

Medewerkers voor de 

uitvoering van de taak

Derden die inzage willen 

DV/I&A Basisregistratie  (MKS)

Distributiekanaal en 

magazijn van diverse 

basisgegevens voor 

verschillende 

verwerkingen

Inwoners, oud-

inwoners, 

Niet-natuurlijke 

personen 

(bedrijven)

Persoonsgegevens 

BRP

Gegevens bedrijven 

HR

Binnengemeentelijke 

afnemers ingevolge Regeling 

BRP 

Autorisatiebesluit MinBzk

DV/I&A

Centrale 

gebruikersadministratie 

(AD)

Centrale complete 

administratie van 

medewerkergegeven

s met 

toegangsrechten

Personen in dienst 

van of werkzaam 

ten behoeve van de 

gemeente Son en 

Breugel

Collegeleden

Externen

Naamgegevens, 

functie, telefoonnr. vast 

en mobiel, emailadres, 

afdeling en team, 

autorisaties

Functioneel beheerders van 

de afnemende applicaties

Intern beheer

Teamleider

DV/I&A TOPdesk

Registatie van 

(systeem)storingen, 

problemen hard-

/sofware, aanvragen 

autorisaties door 

Servicedesk, 

uitleenbeheer, 

hardwarebeheer

Personen in dienst 

van of werkzaam 

ten behoeve van de 

gemeente Son en 

Breugel

Collegeleden

Externen

Naamgegevens, 

functie, werkplek, 

telefoonnr. Vast en 

mobiel, emailadres, 

afdeling en team, 

kostensoort

Intern beheerders voor 

uitvoeren servicdediensten

DV/I&A Digitale telefooncentrale

Communicatie 

mogelijk maken door 

middel van telefonie 

Gebruikers 

telefonische 

hulpmiddelen 

Naam, telefoonnr.

Financiën tbv betalen 

facturen en factuurcontrole 

via dienst DV

DV/I&A Webmasterlogging

Loggen 

internetgebruik met 

als doel bij onderzoek 

gegevens 

beschikbaar te 

hebben

Personen in dienst 

van of werkzaam 

ten behoeve van de 

gemeente Son en 

Breugel

Collegeleden

Externen

Naam, tijdstip en url

Teamleider

Afdelingshoofd

Algemeen directeur

DV/I&A Basisregistratie Kadaster

Achterhalen 

rechthebbenden en 

oppervlakten 

percelen grond en 

objecten bij taken die 

de gemeente uitvoert 

waarbij kadastrale 

gegevens nodig zijn

Zakelijk 

gerechtigden

NAW, geboorteplaats 

en -datum, BRK-nr., 

soort zakelijk recht, 

BSN

Belastingen

Inzage door alle 

medewerkers via 

NedBrowser.



DV/I&A
Geo-registratie en viewer

(NEDBROWSER)

Op geografische 

wijze ontsluiten van 

informatie die 

gebruikers nodig 

hebben in het kader 

van de uitvoering van  

Publiekrechtelijke 

taken

Eigenaren percelen
NAW, BRK-nr., soort 

zakelijk recht, BSN

Alle medewerkers hebben 

inzage.

Die afdelingen die de door 

de GISviewer ontsloten 

gegevens nodig hebben voor 

de uitvoering van hun 

publiekrechtelijke taken

DV/IC
Interne 

controlebestanden

Uitvoering van 

interne controles 

conform het Intern 

Controle Plan en 

Protocol op de door 

Son en Breugel 

uitgevoerde 

bedrijfsprocessen en 

verantwoording voor 

accountants

Personen wiens 

gegevens 

voorkomen in de 

processen die in 

het interne 

controleplan zijn 

genoemd

Identificerende 

gegevens en de 

gegevens die in de 

processen van de 

verschillende 

afdelingen voorkomen

Accountant

DV/P&O Verzuimregistratie

Het uitvoeren van het 

verzuim- en herstel 

proces door middel 

van registratie en 

verslaglegging

Leveren van 

Managementinformat

ie 

Personen in dienst 

van  de gemeente 

Son en Breugel

NAW, geboortedatum, 

reden ziekteverzuim, 

verslaglegging over 

herstel en 

terugkeermogelijkhede

n 

Leidinggevende 

HRM adviseurs

Bedrijfsarts

Medewerker

DV/P&O
Dossier kopie ID-

bewijzen

Uitvoering wet ID-

plicht door 

salarisadministratie

Personen in dienst 

van of werkzaam 

ten behoeve van de 

gemeente Son en 

Breugel

Kopie ID-bewijs nvt

Personeelsmanagemen

tinformatiesysteem 

(PIMS), algemene 

informatie

Alle categorieën als 

genoemd in de 

deelverwerkingen 

van PIMS

NAW, geboortedatum 

en -plaats, Bsn, 

telefoonnr., burgerlijke 

staat, ice code

Alle ontvangers als genoemd 

in de deelverwerkingen van 

PIMS en PV 

gepensioneerden en PV

Salarisadministratie

Berekenen, 

vastleggen en 

betalen van 

salarissen, 

vergoedingen, etc. en 

andere daaraan 

gelieerde betalingen

Personen in dienst 

van de gemeente 

Son en Breugel

Raadsleden, B&W, 

ambtenaren van de 

burgerlijke stand, 

Betalingsgegevens 

(betaalwijze, 

rekeningnummer, 

afdrachten sociale 

voorz.), 

werkgeversbijdrage 

ZKV

UWV, RBD, ABP, CENTRIC

Uitkering bij ontslag

Berekenen, 

vastleggen en 

betalen van 

uitkeringen I.v.m. 

beëindiging van 

dienstverband en 

daaraan gelieerde 

betalingen

Personeelsleden en 

oud-

personeelsleden en 

Wethouders

die aanspraak 

kunnen maken op 

een uitkering i.v.m. 

beëindiging 

dienstverband.

Betalingsgegevens 

(betaalwijze, 

rekeningnummer, 

afdrachten sociale 

voorz.)

UWV, RBD, ABP, CENTRIC, 

RAET

DV/P&O YOUPP

Webapplicatie waarin 

de medewerkers hun 

p-zaken zelf kunnen 

regelen

Medewerkers in 

dienst van 

gemeente Son en 

Breugel

Identificerende 

gegevens in PIMS

P-dossier

Behandelaars van de P-

zaken

DV/P&O Tijdregistratie / Verlof

Registratie aan- en 

afwezigheid en verlof 

en spaaruren

Urenverantwoording

Personen in dienst 

van of werkzaam 

ten behoeve van de 

gemeente Son en 

Breugel

Naam

Normuren per week

(spaar)verlofuren

Naam afdeling 

werkzaam en 

kostenplaats

Code werkzaamheden 

(waaronder verzuim)

Naam accordeur

Directie

Afdelingshoofden

Accordeurs 

Cluster P&O

DV/P&O

Personeelsmanagementi

nformatiesysteem 

(PIMS), onderdeel 

personeelsadministratie

Uitvoering van alle 

personele 

aangelegenheden 

van betrokkenen

Personen in dienst 

van de gemeente 

Son en Breugel

(voormalige) 

functiegegevens

Verlof (ook 

zwangerschaps- en 

bevallingsverlof/UWV)

Ziekteverzuim

Jubilea

arbeidsverleden, naam 

Ieder voor de in relatie tot 

het doel geautoriseerde 

gegevens: Leidinggevenden, 

ABP, UWV, Belastingdienst, 

Arbodienst



DV/P&O
Werving en 

selectieproces

Werven en 

selecteren van 

medewerkers

Sollicitanten

NAW, 

telefoonnummer, 

geboortedatum, 

Nationaliteit, 

geboorteplaats, 

oudergegevens bij 

minderjarigen. 

Opleidingsgegevens. 

Functiegegevens. 

Ervaringsgegevens 

dienstbetrekkingen. 

Overige gegevens van 

belang voor sollicitatie.

Intern: sollicitatiecommissie 

en Financien voor 

vergoedingen.  Extern: 

Keuringsinstituten 

(psychologisch onderzoek of 

assesment)

DV/P&O
Toegangontzeggingen 

gemeentelijke gebouwen

Registreren welke 

personen de toegang 

tot een gemeentelijk 

pand is ontzegd en 

voorkomen dat 

betrokkene toch 

binnenkomt

Degene die de 

toegang is ontzegd
Naw gegevens

Medewerkers in dienst van 

gemeente Son en Breugel 

en externen die door de 

gemeente Son en Breugel 

zijn ingehuurd die er 

functioneel bij betrokken zijn

DV/P&O
Gemeentelijke 

incidentenregistratie

Registratie en 

behandeling van 

agressie

Medewerker die 

agressie ondervindt 

Naam, afdeling, team, 

functie

NAW agressor indien 

bekend

Aard van de melding, 

bijv vorm (verbaal of 

lichamelijk) en ernst 

van de agressie, 

locatie en 

situatiegegevens

Eventuele schade

Naam afhandelaar

Naam getuige, 

telefoonnnr.

Maatregel en actie

B&W

Directie en MT

Leidinggevende

Afhandelaar

Politie

Bedrijfsarts

Beveiliger

Aanvrager, partner 

en (meerderjarige) 

kinderen aanvrager

Identificatiegegevens

Uitkeringsgegevens

Overige 

uitkeringsgegevens

Relevante 

arbeidsmarktgegevens

Bijzondere bijstand

Inhoudingen voor 

derden

Feitelijke 

vergelijkingsresultaten 

onderzoek

Medische, strafrecht 

en hinderlijk gedrag

Onderhoudsplichtig

en van de 

uitkeringsgerechtig

den en kinderen

Identificatiegegevens

Onderhoudsgegevens

Feitelijke 

vergelijkingsresultaten 

onderzoek

Overige 

inwonenden bij 

uitkeringsgerechtig

den

Identificatiegegevens

Feitelijke 

vergelijkingsresultaten 

onderzoek

Derden

Identificatiegegevens

Feitelijke 

vergelijkingsresultaten 

onderzoek

Relaties

Identificatiegegevens

Feitelijke 

vergelijkingsresultaten 

onderzoek

DV/SZ

Fraudeonderzoek 

ingevolge Sociale 

Zekerheidswetgeving

Vaststellen 

rechtmatigheid 

verstrekte / te 

verstrekken uitkering 

d.m.v. vergelijking 

van door de 

aanvrager opgegeven 

gegevens met de 

feitelijke situatie (o.a. 

waarneming ter 

plaatse)

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Corporaties

Inlichtingenbureau

Politie

RBD

Banken

Energieleverancier

Overigen in het belang v.h. 

onderzoek

Openbaar Ministerie 

(aangifte van fraude > 

50.000 Euro))

Regionaal Informatie- en 

Expertisecentrum



Aanvrager, partner 

en inwonende 

(meerderjarige) 

kinderen aanvrager

en van 

Onderhoudsplichtig

en van 

aanvrager/gerechtig

de

BSN, NAW, 

emailadres, 

telefoonnr., 

geboortedatum, 

huw/partnerschap/echt

scheiding-/ 

kindgegevens

Gegevens voor:

- vaststellen recht op 

bijstand

- berekenen hoogte 

uitkering

- berekenen 

kostendelersnorm

Verplichtingen aan 

derden

Gezondheid, 

strafrecht, hinderlijk 

gedrag

Samenloopsignalen 

Inlichtingenbureau

Anonieme meldingen

Voldoen aan de 

taaleisen

Overige 

inwonenden bij 

aanvrager

BSN, NAW

In welke verhouding 

staat deze persoon tov 

de aanvrager 

Derden
KvK-nr., NAW, 

emailadres, telefoonnr. 

DV/SZ

Het uitvoeren van de 

financiële administratie 

ten behoeve van de Wet 

Maatschappelijke 

Ondersteuning en de 

Jeugdwet.

Het verwerken van 

nota's van 

leveranciers en 

zorgaanbieders, dan 

wel het doen van 

rechtstreekse 

bealingen. 

Aanvragers

NAW, geslacht, 

burgerlijke staat, geb. 

plaats, geb.datum, 

BSN, nationaliteit 

Intern

DV/SZ
Ondersteuning bij 

arbeidsinschakeling

Bevorderen van de 

participatie en 

zelfredzaamheid

Uitkerings- en niet-

uitkeringsgerechtig

de aanvrager 

ondersteuning 

arbeidsinschakeling

BSN, NAW, email, 

privésituatie: schulden, 

hulpverlening, 

Arbeidsmarktgegevens

, gezondheid, CV, 

referenties

Opdrachtnemers die 

ondersteuning bieden bij 

arbeidsinschakeling

Werkgevers

Indicatie- en 

reïntegratiebedrijven

DV/SZ
Voorzieningen voor 

minima

Uitvoeren 

gemeentelijke 

minimabeleid

Individuele 

inkomenstoeslag

Bijzondere bijstand

Collectieve ZKV

Bijdrageregeling 

maatschappelijke 

deelname

Zelfde set als bij 

aanvrager 

inkomensvoorziening

Uitkeringsadministratie 

Partners sociaal domein in 

het geval de hulpvraag 

breder is dan het werkterrein 

van de voorzieningen voor 

minima

Griffie
Overzicht nevenfuncties 

raadsleden

Openbaar maken 

nevenfuncties

Raadsleden

Burgerleden

Naam, politieke kleur, 

nevenfunctie

Voor burgerleden een 

CV

Binnen de organisatie en via 

website Son en Breugel 

openbaar bekend

Griffie

Overzicht 

contactgegevens 

raadsleden

Bedrijfsvoering griffier

Toesturen 

raadsstukken

Publicatie op website

Mailing

Raadsleden

Burgerleden

NAW, tel.nr., email, 

geb datum, politieke 

kleur, datum ingang 

raadslid, 

Fractievoorzitter j/n, 

nevenfuncties

Publicatie website

Griffie

Registratie beelden 

openbare bijeenkomsten 

met de gemeenteraad 

Openbare 

verslaglegging van 

openbare 

bijeenkomsten van 

de gemeenteraad

Een ieder die 

aanwezig is bij de 

openbare 

bijeenkomsten van 

raadsvergaderingen

NAW, videomateriaal, 

omschrijving 

vraag/situatie

Een ieder die kennisneemt 

van de videobeelden.

Griffie Notubiz

Ondersteunen van 

het 

besluitvormingsproce

s van de 

gemeenteraad

Een ieder wiens 

gegevens in het 

besluitvormingspro

ces zijn betrokken

NAW-gegevens van de 

betrokkenen

Een ieder die kennisneemt 

van openbare stukken 

waarvan betrokkene 

toestemming heeft gegeven 

tot openbaarmaking

Griffie
Overzicht nevenfuncties 

collegeleden

Openbaar maken 

nevenfuncties

Raadsleden, 

Bestuurders en 

topambtenaren

Naam, politieke kleur, 

nevenfunctie

Binnen de organisatie en via 

internet openbaar bekend

Pu/Dvl Aansprakelijkstellingen

Verhalen van schade 

die aangebracht is in 

openbare ruimten en 

behandelen van 

aansprakelijkstellinge

n

Gedupeerden en 

vernielers

NAW, email, telefoon, 

omschrijving schade 

en eventueel 

bewijsmateriaal

Verzekeringsmaatschappij

Politie

DV/SZ Inkomensvoorzieningen 

Voorzien in inkomen 

op grond van 

landelijke en lokale 

regelgeving

Vertegenw., mits 

gemachtigd, Deurw., Rechtb, 

Ministerie BZK

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, 

UWV, Politie, 

LBIO (Landelijk bureau 

inning onderhoudsbijdragen)

Partners in het sociaal 

domein in het geval de 

hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de 

Participatiewet c.a. 

Instituut voor Midden- en 

Kleinbedrijf ivm verstrekking 

Bbz-uitkering



R&S 
Ontheffingen algemeen 

WVW

Gebruikers in staat te 

stellen gebruik te 

maken van de 

algemene 

ontheffingen van de 

gemeente Son en 

Breugel

Gebruikers

Bedrijfsnaam, naam 

contactpersoon, 

telefoonnr., datum 

uitgifte en datum retour

Intern beheer

R&S
Anterieure 

overeenkomsten

Het aangaan van 

anterieure 

overeenkomsten

Verzoeker/initiatiefn

emer

NAW, geslacht, 

geboortedatum, -

plaats, tel.nr., email,  

betaald, 

exploitatiebijdrage, 

paspoortnr., 

oppervlakte, 

bankgarantie, 

burgerlijke staat en 

huwelijkse 

voorwaarden

Bij rechtspersoon 

extra: KvK-nr., naam 

bestuurder, statuten 

Financiën

R&S

Zienswijzes bij 

bestemmingsplanproced

ures

Verwerken van 

zienswijzen

Personen die een 

zienswijze geven
Naam, zienswijze Intern gebruik

Houder 

kindercentrum of 

gastouderbureau

NAW, telefoon, 

rechtsvorm, KvK-nr, 

email, website, aantal 

kindplaatsen

Kopie verklaring 

omtrent gedrag en 

geldig identiteitsbewijs 

met bsn

Kopie VOG 

rechtspersoon

Kwalificatiestukken 

bemiddelingsmedew.

Advies GGD

Besluit en motivatie

Naam, telefoonnr en 

email contactpersoon

Gastouder

NAW, telefoon tijdens 

opvang, bsn/Sofinr.

Adres kinderopvang

Kopie 

bewijsst.beroepskwal. 

en spoedeisende 

hulpverlening

Kopie ID-bewijs, bsn, 

verklaring omtr. gedrag 

gastouder en alle 

personen vanaf 18 jaar 

op opvangadres

Advies GGD

Besluit en motivatie

R&S 
Leegstandswetvergunnin

gen

Het behandelen van 

aanvragen om  

leegstandswetvergun

ningen, heffen van 

leges en 

geschilafhandeling

Aanvrager 

leegstandswetvergu

nning en 

gemachtigde van 

aanvrager

NAW aanvragers en 

zaakgegevens
Financiën

R&S Startersleningen

Behandelen 

aanvraag 

starterslening

Aanvragers

NAW, kwalificatie als 

starter, hoelang 

inwoner Son en 

Breugel, prijs a.s. 

Koophuis, akkoord 

SVN

SVN

R&S  
Registratie Kinderopvang 

en peuterspeelzalen

1. Publicatie van 

kinderopvangvoorzie

ningen die voldoen 

aan de wettelijke 

vereisten

2. Behandelen van 

aanvragen om te 

worden ingeschreven 

en wijzigingen door te 

voeren in het landelijk 

register 

Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen

Minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen 

(Landelijke register 

Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen)

GGD

Een ieder die het register 

kinderopvang raadpleegt 

voor de openbare gegevens



R&S Planschade

Behandelen 

planschadeverzoeke

n

en 

nadeelcompensatie

Aanvragers 

planschade en 

verzoekers om 

nadeelcompensatie

NAW-gegevens, 

telefoonnummer, 

emailadres, 

banknummer (indien 

een vergoeding wordt 

toegekend), kopie 

eigendomsbewijs, 

inhoud schade

Gegevens van 

initiatiefnemers, 

projectontwikkelaars 

en gemachtigden en 

adviseurs

Vwb 

nadeelcompensatie: 

financiële 

bedrijfsgegevens

Financiën

Adviserend bureau

Bank

Derde belanghebbende

R&S

Aankoop en verkoop van 

grond en gebouwen door 

de gemeente Son en 

Breugel

Aankoop en verkoop 

van grond en 

gebouwen en het 

vestigen of verlenen 

van zakelijke rechten

Eigenaren van 

grond en gebouwen

NAW, geslacht, 

geboortedatum, tel.nr., 

email,  betaald, 

verkoopbedrag, 

paspoortnr., 

oppervlakte en inhoud, 

burgerlijke staat en 

huwelijkse 

voorwaarden

Bij rechtspersoon 

extra: KvK-nr., naam 

bestuurder, statuten 

    

Financiën

RO

Notaris

Leidingbeheerders 

Vorige of nieuwe eigenaar

R&S  
Schuldhulpverlening en 

budgetbeheer 

1. Beoordelen 

financiële situatie

2. 

Schuldhulpverlening

Melder die zijn 

financiële situatie 

uiteenzet

Aanvragers die een 

beroep doen op 

Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening 

(Wgs)

NAW, BSN, email, 

telefoonnr.

Gezinssamenstelling

Financiele gegevens: 

inkomens en 

vermogensgegevens

Gegevens voor 

beoordeling 

zelfredzaamheid

Werkgever gegevens

Gegevens 

schuldeisers

Toeslagen 

belastingdienst

Uitkeringsgegevens 

UWV / Gemeente / 

SVB / Bankafschriften

Gegevens betreffende 

de gezondheid

Deurwaarders

Incassobureau

Rechtbank en Raad voor de 

Rechtsbijstand (WSNP)

Een ieder die inzage wil in de 

verslaglegging aan de 

rechtbank met betrekking tot 

de WSNP

Maatschappelijk werk

Schuldeisers

Sociale Zaken, Juridische 

Zaken, WMO

Huisarts/GGZ/Politie/Zorgver

zekeringen

Banken / 

Hypotheekverstrekkers

Een ieder die van belang is 

voor de behandeling van 

schuldhulpverlening

R&S Subsidies 

Behandelen van 

verzoeken om 

subsidie op gebied 

van sport, cultuur, 

zorg/welzijn

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Aanvragers van 

subsidie namens 

de rechtspersoon 

(bestuurslid) 

NAW rechtspersoon, 

banknr.

Contactpersoon: NAW, 

tel.nr, email, functie 

Voorzitter, secretaris, 

penningmeester

soort subsidie

Een ieder die kennisneemt 

van de subsidiebeschikking

Financiën

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

Decorandus

NAW-gegevens, bsn, 

anr., geboortedatum, 

burgerlijke staat, 

beoordelingsgegevens

Uittreksels uit Straf- en 

Politieregister, 

verklaring van geen 

bezwaar door de 

gezondheid, verklaring 

van geen bezwaar 

door de werkgever

Advies Burgemeester

Voortgangsmonitoring, 

resultaat procedure

Voorsteller

NAW-gegevens, 

telefoonnr., email, 

relatie t.o.v. de 

kandidaat

Ondersteunende 

relaties

NAW, functie, relatie 

t.o.v. de kandidaat

Staf/BS Veteranenlijst

Uitnodigen van 

veteranen voor 

bijeenkomsten

Veteraan

NAW, BSN, datum In 

actieve of buitendienst, 

krijgsmachtonderdeel, 

geboortedatum

n.v.t.

Staf/BS
Koninklijke 

Onderscheidingen

Belonen van van 

personen met 

bijzonder 

maatschappelijke 

verdiensten  d.m.v. 

het uitreiken van een 

KO

CvdK Provincie Noord-

Brabant



Staf/BS

Jubileaoverzichten:

50, 60, 65, 70, 75 en nog 

langjariger huwelijken

100, 100+ jarigen

Felicitaties van 

burgemeester via 

brief of persoonlijk 

bezoek en om te 

vragen of de burger 

het op prijs stelt

Personen die aan 

jubilea criteria 

voldoen

NAW, telefoonnr., 

geboortedatum, 

burgerlijke staat, 

huwelijk, kopie 

huwelijksakte bij 60 en 

70-jarige huwelijken, 

op prijs stellen bezoek

NAW van de kinderen

CvdK Provincie NB en 

kabinet van ZM de Koning 

en HM de Koningin

Bloemist

Staf/Com
Verzendlijst 

persberichten

Verzenden van 

persberichten naar 

lokale, regionale en 

landelijke media

Journalisten van de 

media

Naam, emailadres, 

telefoonnr.

Zakelijke contacten van de 

gemeente

Staf
Verkeersregelaars en -

brigadiers

Aanstellen van 

verkeersregelaars- 

en brigadiers

Personen die 

aangesteld moeten 

worden als 

verkeersregelaar of 

-brigadier

NAW, tel.nr., 

geb.datum, BSN, 

voldoet aan kwalificatie 

van Regeling 

verkeersregelaars 

2009, datum 

aanstelling en welk 

evenement

Organisatie die heeft 

aangevraagd

Politie

Staf
Uitvoering Wet op de 

Lijkbezorging

Uitvoering Wet op de 

Lijkbezoring. 

Nabestaanden (in 

het geval ze er zijn)

NAW, email, 

telefoonnr., relatie 

jegens de overledene

 

Afspraken over de 

lijkbezorging

Uitvaartverzorger

Staf/JZ Contractenbank
Beheer van de 

contracten

Contactpersonen 

van bedrijven en 

Natuurlijke 

personen

NAW, Telefoonnr., 

functie, email, aard van 

de overeenkomst, 

begin, eind, 

signaleringsdatum en 

een toelichting op de 

signaleringsdatum, 

archiefnummer, totale 

contractinhoud via  

Corsa beschikbaar, 

eigenaar contract 

intern

Interne contract eigenaren

Beheerders van de 

afdelingen

Staf/JZ Klachtenregeling

Registreren en 

controleren 

afhandeling klachten

Klagers

Naam, adres, 

woonplaats,

Aard klacht

Data

Besluit: gegrond of 

ongegrond

Afdeling op wie de klacht 

betrekking heeft

De medewerker op wie de 

klacht betrekking heeft

Nationale Ombudsman

Staf/JZ
Voortgangsregistratie 

bezwaarschriften

Voortgangsmonitorin

g bezwaarprocedures

Indiener 

bezwaarschriften

Naam

Onderwerp

Voortgangsdata

Besluit: gegrond of 

ongegrond of kennelijk 

niet ontvankelijk

Opmerking

Afdeling op wiens 

werkzaamheden het 

bezwaar betrekking heeft

Leden en voorzitter 

bezwarencommissie

P&C

V&WB/CCB Melding uitritten
Behandelen van 

meldingen uitritten

Persoon op wiens 

adres wordt 

aangelegd

NAW, eigenaar, 

perceelsnr., 

telefoonnr., 

emailadres, akkoord 

voor de kosten

Aannemer

Groenbeheerder

Verkeer

Ontwikkeling

Opzichter

Financiën

V&W / POI
Toegang gebouw via 

toegangstag

Faciliteren 

medewerkers en 

gebruikers, beheer 

en controle op 

gebruik van 

faciliteiten

Medewerkers in 

dienst van 

gemeente Son en 

Breugel;

en gebruikers van 

gemeentelijke 

gebouwen 

Naam taghouder, 

nummer tag, 

toegangscodes, 

gebruik faciliteiten, 

afdeling, bevoegdheid 

alarm te bedienen

Afdelingshoofd

Algemeen directeur

V&W
Camerabewaking 

gemeentelijke gebouwen

Preventie in het 

kader van veiligheid 

en overlast

Verzamelen objectief 

bewijsmateriaal

Een ieder die door 

de camera wordt 

geregistreerd

Beeld van de 

betrokkene (geluid 

erbij in sommige 

spreekkamers)

Datum en tijdstip

Locatie

Interne toezichthouder

Politie

V&W Overzicht BHV-ers

Registratie van BHV-

ers t.b.v. 

calamiteiten. 

Bijhouden wanneer 

iemand op 

cursus/training moet

Medewerkers in 

dienst van 

gemeente Son en 

Breugel.

Naam medewerker, 

geboortedatum, 

afdeling, telefoonnr., 

vergoeding, EHBO, 

BHV, certificaatnrs.

Opleidingsinstituut

P&O

Degenen die kennisnemen 

van intranet

V&W
Meldingen openbare 

ruimte

Afhandelen van 

meldingen openbare 

ruimte en 

voortgangsbewaking

Melder

NAW, tel.nr., 

mailadres, aard van de 

melding, locatie, 

afhandeling, 

Meldingen gaan naar de 

behandelende afdelingen

Uitvoerend aannemers



V&W
Uitgifte 

landbouwgronden

In beheer overdragen 

van 

landbouwgronden

Gegadigden voor 

beheer

NAW. 

Telefoonnummer, 

kadastrale gegevens, 

hoogte vergoeding, 

soort gebruik

Financiën

V&W
Gemeentelijk vastgoed 

eigendommen registratie

Registratie van 

gemeentelijke 

vastgoed 

eigendommen en de 

overeenkomsten die 

daarop rusten.

Monitoren van proces 

rond verwerving, 

beheer en verkoop

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad 

Eigenaren / 

Gebruikers

Kopers / verkopers 

/ huurders

van onroerende 

zaken

NAW, post- en 

factuuradres, tel.nr., 

email

notarisgegevens 

objectgegevens / 

overeenkomst

Financiën

Regionaal informatie en 

expertise centrum

V&W
Uitvoering 

Milieuwetgeving

Het behandelen van 

aanvragen van 

omgevingsvergunnin

gen en het doen van 

meldingen, heffen 

van leges en 

geschilafhandeling op 

het gebied van 

milieuwetgeving

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Opleggen hogere 

grenswaarden geluid

Aanvrager en 

gemachtigden van 

aanvragers, 

klagers, 

bezwaarmakers, 

omwonenden

NAW, tel.nr., email, 

inschrijfadres, 

zaakgegevens, KvK-

gegevens

Vertegenwoordiger 

aanvrager

Aanvrager

Bezwaarmaker

Degene die inzage krijgt

Uitvoering/Handhaving

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

Adviesorganen (provincie, 

Waterschap, 

buurgemeenten)

Bibob

Kadaster ihkv Wkpb (geluid)

V&W
Registratie verzoeken 

om bodeminformatie

Registratie 

bodemonderzoeken

Aanvragers 

bodeminformatie 

(voornamelijk 

makelaars en 

projectontwikkelaar

s en 

adviesbureau's)

NAW aanvragers en 

zaakgegevens
N.v.t.

V&W Omgevingsvergunningen

Het behandelen van 

aanvragen van 

omgevingsvergunnin

gen, inclusief 

vooroverleg, heffen 

van leges en 

geschilafhandeling

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Aanvrager en 

gemachtigden van 

aanvragers, 

bezwaarmakers, 

omwonenden

NAW, tel.nr., email, 

bsn, inschrijfadres, 

zaakgegevens, KvK-

gegevens, kadastrale 

gegevens

Vertegenwoordiger 

aanvrager

Aanvrager

Zienswijze indienen

Bezwaarmaker

Degene die inzage krijgt

Financiën

Uitvoering/Handhaving

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

Omgevingsdienst Zuid Oost 

Brabant

Adviesorganen (provincie, 

Waterschap, 

buurgemeenten)

Leidingbeheerders

Veiligheidsregio Brabant 

Zuid-Oost

Bibob

Kadaster ihkv Wkpb (geluid)

Ruimtelijk kwaliteitsteam

Monumentencommissie

Constructeurs

BAG-beheerder



V&W
Handhaving illegale 

activiteiten

Opsporen en 

handhaven van 

illegale activiteiten in 

de omgeving

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Eigenaren

Bewoners

Gebruikers

Contactpersonen 

van bedrijven

NAW, 

telefoonnummer, 

email, KvK-gegevens, 

Kadaster

Aard van het delict / 

illegale activiteit

Handelen in afwijking 

van wet of vergunning

Betrokkene

Advocaaat van betrokkene 

en huisadvocaat

Ketenpartners Politie; 

Justitie

Rechtbank 

Deurwaarders

Verzoeker om handhaving

Interne behandelaars: SoZa, 

CMD, Welzijn, 

Communicatie, Veiligheid

I&M-inspectie

Openbare inzage

RIEC

Financiën voor invorderen 

dwangsom

ODZOB

V&W Damoclesbeleid
Besluitvorming over 

sluiting drugspand

Eigenaar

Huurder

NAW, geboortedatum, 

informatie uit 

bestuurlijke rapportage 

van de politie

Kadaster

Kennisneming van een 

besluit tot sluiting

CMD

V&W
Oneigenlijk gebruik 

gemeentegrond

Handhaven illegaal 

gebruik 

gemeentegrond

Gebruikers 

NAW, tel.nr., locatie, 

oppervlakte en aard 

van het gebruik

B&O

RO

Vergunninng

Deurwaarder

Rechtbank

V&W
Bestuurlijke Informatie 

Justitiabelen

Beoordelen of 

overlast gaat onstaan 

i.h.k.v. handhaving 

openbare orde en 

veiligheid en het 

nemen van 

preventieve 

maatregelen

Justitiabele met 

achtergrond op 

basis waarvan het 

vermoeden van het 

onstaan van 

overlast/maatschap

pelijke onrust ihkv 

handhaving 

openbare orde 

bestaat

BSN, naam, 

geboortedatum, 

inhoudelijke gegevens 

in rapport KLPD, 

beoordelingsgegevens 

terzake ontstaan 

overlast voor openbare 

orde en veiligheid, 

datum ontslag uit 

penitentie

Burgemeester

V&W BIBOB

Beoordelen integriteit 

van verzoekers om 

subsidie of 

vergunningen op 

grond van de 

Algemene 

Plaatselijke 

Verordening 

betreffende inrichting 

of bedrijf, de Drank- 

en horecawet of de 

Wet Algemene 

bepalingen 

omgevingsrecht, 

aanbestedingen, 

Milieurecht

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Aanvragers van 

vergunningen 

DHW, 

Exploitatievergunni

ngen, horeca, 

Seksinrichtingen en 

Speelautomatenhall

en, vechtsportgala, 

WABO/bouw

Relaties van de 

aanvragers in de 

breedste zin des 

woords

NAW, geboortedatum, 

BSN, KvK-gegevens, 

tel.nr., curator, 

opeisbare schulden, 

financieringen, 

objecten,  

verzekeringen, 

vergunninghistorie

Strafrechtelijke 

gegevens, Jusititiële 

en 

Politiedocumentatie, 

Belastinggegevens, 

Profiel relatie 

afkomstig van dienst 

Justis, conclusie van 

onderzoek landelijke 

bureau Bibob, 

Justitiële gegevens 

buitenland (via RIEC)

Bureau BIBOB

Regionaal informatie en 

expertisecentrum

Politie (geen gegevens van 

landelijk bureau)

V&W
Terugkeerbegeleiding ex-

gedetineerden

Ondersteunen van ex-

gedetineerden bij 

terugkeer naar arbeid 

en maatschappij

Ex-gedetineerden

NAW-gegevens, 

telefoonnummer, 

email, duur van het 

verblijf in penitentie

Schulden en 

huisvesting

Overige gegevens 

relevant voor de 

nazorg

Publiekszaken

Politie 

Partners in het sociaal 

domein in het CMD

Coördinator Participatiewet

V&W
Bereikbaarheidsdatabas

e

Alarmering bij 

rampen en 

calamiteiten

Bestuurders en 

medewerkers

NAW, 

telefoonnummer, email

functie en rollen

Direct betrokkenen bij 

rampenbestrijding

V&W
Overeenkomsten 

groenbeheer

Verhuren van 

groenstroken
Huurders

NAW, telefoonnr., 

emailadres, geegevens 

over de verhuur, 

huurprijs

Financiën

Groenbeheer

Opzichter gemeentewerf

V&W Verhuur volkstuinen

Registrereren van 

gegadigden en het 

verhuren van 

volkstuinen

Gegadigden en 

verhuurders

NAW, teleoonnr., 

emailadres
Financiën

V&W
Rioolaansluiting en 

bronwaterlozingen

Behandelen 

aanvragen om 

aangesloten te 

mogen worden op het 

openbaar riool

Aanvrager

NAW, eigenaar, 

perceelsnr., 

telefoonnr., 

emailadres, akkoord 

voor de kosten

Aannemer

Opzichter

Financiën



V&W Wachtlijst weekmarkt

Registreren van 

personen die op de 

markt willen staan

Gegadigden voor 

een makrktplaats

NAW, telefoonnr., 

emailadres, branche

Vergunningverleners en 

marktmeester

V&W Milieupassen

Behandelen van 

aanvragen van een 

milieupas en 

beleidsontwikkeling 

toegang tot de 

milieustraat

Aanvrager

NAW, nummer, reden 

van vervanging, 

frequentie gebruik pas 

milieustraat, categorie 

afvalstof

Pas voor milieustraat, 

ondergrondse 

containers in het 

centrum, pilotwijk, 

gewicht

Atero

ESE (ondergrond centrum)

Kliko

V&W Containers Containerbeheer Aanvrager
NAW, barcode van de 

container
ESE

V&W/VHT Marktvergunningen

Behandelen 

aanvragen voor 

vergunningen in het 

kader van de 

uitvoering 

marktverordening 

Marktondernemers

NAW, tel.nr., email, 

branche, KvK-

gegevens, gegevens 

ter vaststelling van de 

identiteit

Marktmeester


