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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG                             
15 OKTOBER 2018 

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Provincie Oost-
Vlaanderen (Piva eGov) voor het ter beschikking stellen van een 
informatieveiligheidsconsulent aan de Stad en het OCMW.                                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 43, §2. 
- De verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). 

- De wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (Privacywet). 

- Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 betreffende de 

veiligheidsconsulenten. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2015 waarbij de samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Stad Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen (Piva eGov) voor het ter 
beschikking stellen van een informatieveiligheidsconsulent aan de stad en het OCMW 
werd goedgekeurd. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 18 april 2016 waarbij het informatieveiligheidsbeleid voor 
de Stad Ronse werd goedgekeurd. 

- De beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse betreffende 
onderlinge samenwerking, goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 oktober 2016 en 
aangepast op de gemeenteraad van 27 november 2017. 

Relevante documenten 

De vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst ‘Informatieveiligheid’ tussen de Stad Ronse en 
de Provincie Oost-Vlaanderen (piva eGov) voor het ter beschikking stellen van een 
informatieveiligheidsconsulent aan de stad en het OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 

De Stad ontving een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Piva eGov in het kader van het 
ter beschikking stellen van een informatieveiligheidsconsulent aan de Stad en het OCMW. 

Er werden een aantal wijzigingen aan de samenwerkingsovereenkomst doorgevoerd omdat: 
• de rol van de informatieveiligheidsconsulent in het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming aangevuld wordt met de rol van functionaris gegevensbescherming 
• het tarief in lijn wordt gebracht met de reële kosten van de ter beschikking gestelde profielen bij 
piva eGov. Dit vertaalt zich in een tariefstijging van 13,81 euro per dag. Het huidig tarief ging uit 
van een eerder theoretisch kostenmodel voor het hele personeelsbestand van de Provincie. Deze 
ingreep is noodzakelijk voor de kwaliteitsborging en -verbetering van de dienstverlening. 
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De kostprijs voor de terbeschikkingstelling van een informatieveiligheidsconsulent à rato van 27 
dagen per jaar bedraagt op jaarbasis forfaitair 12.426,89 euro.  

De nieuwe overeenkomst geldt voor een periode van twee jaar, vanaf 01 juli 2018 en wordt na 
afloop van die twee jaar stilzwijgend jaarlijks verlengd.  

De functie van veiligheidsconsulent is cruciaal om interbestuurlijk gegevens uit te wisselen en de 
informatieveiligheid en de privacy te vrijwaren. Door het inschakelen van een gedeelde 
informatieveiligheidsconsulent van de provincie wordt een efficiëntiewinst geboekt en wordt de 
informatieveiligheid naar een hoger niveau getild. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad 
Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen (piva eGov) in het kader van het ter beschikking stellen 
van een informatieveiligheidsconsulent voor de stad en het OCMW Ronse, vanaf 01 juli 2018. 
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