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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Convenant Informatiedeling Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) Noord-Holland 

 

Nummer 2018/424819 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid 

Afdeling Veiligheid en Handhaving 

Auteur Doorne-Jurada, S. van 

Telefoonnummer 023-5115054 

Email svdoorne@haarlem.nl 

Kernboodschap  Ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming van 

contraterrorisme, extremisme en radicalisering (CTER) heeft de rijksoverheid een 

modelconvenant geschreven en aangeboden aan gemeenten in Nederland. Onder 

leiding van de regionale projectgroep CTER Noord-Holland is dit modelconvenant 

aangevuld en toegespitst op de situatie en de werkwijze in de politie-eenheid 

Noord-Holland.  

 

Dit heeft geresulteerd in het voorliggend Convenant Informatiedeling CTER Noord-

Holland.  Hierin staan de kaders en de voorwaarden opgesomd rondom de 

uitwisseling van persoonsgegevens op het gebied van CTER tussen het OM, de 

politie, gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering 

Nederland en de Zorg- en Veiligheidshuizen in de politie-eenheid Noord-Holland. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur. 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t. 

Besluit College  

d.d. 28 augustus 2018 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. Het Convenant Informatiedeling CTER Noord-Holland aan te gaan. 

2. Mandaat te verlenen aan de burgemeester om als portefeuillehouder het 

Convenant Informatiedeling CTER Noord-Holland te tekenen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming van contraterrorisme, extremisme en 

radicalisering (CTER) heeft de rijksoverheid in juni 2017 een modelconvenant geschreven en 

aangeboden aan alle gemeenten in Nederland.  

 

Onder leiding van de regionale projectgroep CTER Noord-Holland is dit modelconvenant aangevuld 

en toegespitst op de situatie en de werkwijze in de politie-eenheid Noord-Holland. Dit heeft 

geresulteerd in het voorliggend Convenant Informatiedeling CTER Noord-Holland.  

 

In het Convenant Informatiedeling CTER staan de kaders en de voorwaarden opgesomd rondom de 

uitwisseling van persoonsgegevens op het gebied van CTER tussen het OM, de politie, gemeenten, de 

Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering Nederland en de Zorg- en Veiligheidshuizen in de 

politie-eenheid Noord-Holland.  

 

Het Convenant Informatiedeling CTER bevestigt de reeds in de politie-eenheid Noord-Holland 

bestaande werkwijze en borgt de privacy van de personen die in de persoonsgerichte aanpak zitten 

op een manier die voldoet aan de vernieuwde privacyregelgeving, zijnde de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

 

2. Besluitpunten college 

1) Het Convenant Informatiedeling CTER Noord-Holland aan te gaan. 

2) Mandaat te verlenen aan de burgemeester om als portefeuillehouder het Convenant 

Informatiedeling CTER Noord-Holland te tekenen. 

 

3. Beoogd resultaat 

De persoonsgerichte aanpak ter voorkoming van contraterrorisme, extremisme en radicalisering in 

de politie-eenheid Noord-Holland formaliseren in het Convenant Informatiedeling CTER Noord-

Holland op een manier die voldoet aan de vernieuwde privacyregelgeving, zijnde de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

4. Argumenten 

Dit besluit valt binnen programmanummer 6 (Burger, bestuur en veiligheid) en beleidsveld 3 

(Openbare orde en veiligheid)  en past in het ingezette beleid van de gemeente inzake de integrale 

aanpak van radicalisering. Dit besluit is conform de eisen van de vernieuwde privacyregelgeving, 

zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
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Om de samenwerking en de informatiedeling binnen de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming 

van contraterrorisme, extremisme en radicalisering optimaal te borgen is het Convenant 

Informatiedeling CTER Noord-Holland opgesteld.  

 

Het delen van persoonsgegevens tussen de verschillende partners is bij een dergelijke aanpak 

onvermijdelijk. Door de samenwerking en de borging van informatiedeling in één convenant vast te 

leggen, wordt er op een zeer verantwoorde en bewuste wijze door alle partners omgegaan met de 

privacy van de personen in de aanpak. 

  

Door middel van diverse  bijeenkomsten, afstemming met (landelijke) deskundigen en drie 

consultatiebijeenkomsten in de regio Noord-Holland voor adviseurs openbare orde en veiligheid, 

functionarissen privacy- en gegevensbescherming van gemeenten, politie en OM is er betrokkenheid 

en draagvlak gecreëerd voor het Convenant Informatiedeling CTER Noord-Holland.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 Elke organisatie is vanuit zijn expertise en wettelijke taak verantwoordelijk voor welke informatie 

wel of niet gedeeld mag worden. Alle partners bij dit convenant zijn in dit kader 

gemeenschappelijk de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.  

 Dit besluit heeft geen financiële gevolgen. 

 

6. Uitvoering 

Het Convenant Informatiedeling CTER Noord-Holland wordt aan alle convenantpartners ter 

ondertekening aangeboden.  

 

7. Bijlagen 

1: Convenant Informatiedeling CTER Noord-Holland 

2: Tekenblad Convenant Informatiedeling CTER Noord-Holland 


