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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 50411-2021 
 
Medewerker : Renate Auée-Nijhof 
Team : Bedrijfsvoering en Communicatie 
Datum : 8 november 2021 
Portefeuillehouder : burgemeester A.G.J. Strien 

      
 
BIJLAGEN: 

 Advies bezwaar AVG (29751-2021) 
 Beslissing op bezwaarschrift (29751-2021) 

AFSTEMMING MET →  
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Bezwaarschrift tegen een besluit tot het weigeren van een verzoek om het wissen van persoonsgegevens. 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
Het advies van de bezwarenadviescommissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren. 
 
SAMENVATTING 
Op 25 juni 2021 ontving het college een bezwaarschrift tegen de weigering van een verzoek om het 
wissen van persoonsgegevens. Dit verzoek werd ingediend onder verwijzing naar de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. De bezwarenadviescommissie adviseerde om het bezwaarschrift 
ongegrond te verklaren. Het college neemt de overwegingen en dit advies over.  

https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/349192
https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/349430
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INLEIDING 
Op 25 juni 2021 ontvingen wij een bezwaarschrift tegen een besluit van 18 mei 2021, verzonden op 19 mei 
2021, tot het weigeren van het verzoek om het wissen van persoonsgegevens. Na een hoorzitting op 5 
oktober 2021 adviseerde de bezwarenadviescommissie (verder: commissie) om het bezwaarschrift 
ongegrond te verklaren. 
 
Uw college moet een besluit nemen naar aanleiding van het advies van de commissie. 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Besluiten op het bezwaarschrift. 
 
KADER 
Algemene wet bestuursrecht 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) 
Archiefwet 
 
ARGUMENTEN 
Hoorzitting 
De commissie hield op 5 oktober 2021 een hoorzitting en bracht advies uit. Het advies van de commissie 
is als bijlage bijgevoegd. 
 
Overwegingen van de commissie 
De commissie overweegt – kort gezegd – dat wij op goede gronden het verzoek afwezen. De Archiefwet 
geeft de noodzaak tot het bewaren van de bewuste gegevens. Dit is – in tegenstelling tot wat bezwaarde 
stelt – niet in strijd met de AVG. Uw college hanteert de landelijke Selectielijst gemeenten en 
intergemeentelijke organen 2020. Bij de vaststelling van deze Selectielijst is rekening gehouden met de 
AVG. 
 
Advies van de commissie 
De commissie adviseert het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
 
Reactie op het advies van de commissie 
Uw college wordt geadviseerd de overwegingen en het advies van de commissie over te nemen en het 
bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
 
 
DRAAGVLAK 
- 
 
DUURZAAMHEID 
- 
 
 
RIS-ICO’S (financieel/juridisch) 
- 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
- 
 
 
AANPAK/UITVOERING 
Bezwaarde wordt op de hoogte gesteld van de beslissing op het bezwaarschrift. Een conceptbeschikking 
is als bijlage bijgevoegd. 
 




