Adviesmemo
Onderwerp
Volmachtverlening
Te besluiten om
1. In te stemmen met de machtiging
Inleiding/ probleemstelling
Diverse taken op het gebied van elektronisch verkeer leiden ertoe dat de Informatiemanager, de
BusinessController, de HRM-functionaris, de functionaris Gegevensbescherming, de manager
Databeheer en de CISO, hiervoor gemachtigd dienen te worden.
Beoogd effect
Efficiëntere uitvoering van het uitoefenen van taken op het gebied van elektronisch verkeer.
Argumenten
Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie BghU heeft diverse wettelijke bevoegdheden. De
vertegenwoordiging in en buiten rechte om het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen ligt bij
het bestuur. Indien de voorzitter aan een ander machtiging verleent tot vertegenwoordiging is
instemming vereist van het bestuur. Dit is vastgelegd in art. 37 van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).
Voorstel is om de Informatiemanager, de BusinessController, de HRM-functionaris, de functionaris
Gegevensbescherming, de manager Databeheer en de CISO te machtigen voor de onderstaande
onderwerpen. Bij afwezigheid van de eerstgenoemde functionaris is de tweede genoemde functionaris
gemachtigd voor het desbetreffende onderwerp:

•

Het aangaan van hard- en software (dienstverlenings)overeenkomsten voor aanschaf, licentie,
lease of implementatie door de Informatiemanager of de BusinessController;

•

Het
ondertekenen
van
verwerkersovereenkomsten
Gegevensbescherming of de Informatiemanager;

•

Het verkrijgen en uitwisselen van gegevensbestanden aan Waarderingskamer, Kadaster, KvK,
BRP, Inlichtingenbureau, UWV, waterleidingbedrijven en commerciële dienstverleners door
de manager databeheer of de Informatiemanager;

door

de

Functionaris

•

Het aan- en afmelden voor toegang tot inzage van gegevens bij Kadaster en KvK door de
HRM-functionaris of de manager Databeheer;

•

Het wijzigen van het betrouwbaarheidsniveau en aanvragen voor eHerkenning, DigiD,
EIDAS, beveiligingscertificaten zoals bijvoorbeeld SSL en PKI door de CISO of de
Informatiemanager;

•

Het wijzigen van autorisatiebesluit BRP-afnemers door de Informatiemanager of de Directie;

•

Het opdracht geven tot het inrichten van koppelvlakken, lijnverbindingen, API’s en VPN’s
door de CISO of de Informatiemanager.

Financiën
Nvt
Communicatie
Publicatie op de website van BghU
Bijlagen
1. Machtiging
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 maart 2020,
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