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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Technische wijziging Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Oggz) Convenant 2019-2023 en 

Privacyreglement 

 

Nummer 2019/791017 

Portefeuillehouder Meijs, M.-Th. 

Programma/beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel 

Afdeling MO 

Auteur Reitzema, C.R. 

Telefoonnummer 023-5115042 

Email creitzema@haarlem.nl 

Kernboodschap  Op 16 juli 2019 heeft het college van B&W Haarlem het Oggz Convenant 2019-

2023 met bijbehorend Privacyreglement Oggz vastgesteld.  

Op verzoek van de politie is de tekst (technisch) aangepast aan de wet- en 

regelgeving waar de politie zich bij informatieverstrekking aan moet houden.  

Deze technische wijzigingen hebben geen gevolgen voor de verwerking van 

gegevens van andere partijen. 

De aangepaste tekst ligt nu ter besluitvorming voor.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

B&W besluit 16 juli 2019: Vaststellen Oggz Convenant 2019-2023 en 

Privacyreglement Oggz (2019/414881) 

Besluit College  

d.d. 15 oktober 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. 1. Het Oggz Convenant 2019-2023 en Privacyreglement Oggz inclusief technische 

wijzigingen vast te stellen.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019414881-1-Vaststellen-Oggz-Convenant-2019-2023-en-privacyreglement-Oggz.pdf
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1. Inleiding  

Op 16 juli 2019 heeft het college van B&W Haarlem het Oggz Convenant 2019-2023 met bijbehorend 

Privacyreglement Oggz vastgesteld.  

Op verzoek van de politie is de tekst (technisch) aangepast aan de wet- en regelgeving waar de 

politie zich bij informatieverstrekking aan moet houden.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het Oggz Convenant 2019-2023 en Privacyreglement Oggz inclusief technische wijzigingen vast te 

stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de technische wijzigingen in het Oggz Convenant 2019-2023 en Privacyreglement Oggz kan de  

politie de documenten ondertekenen.   

 

4. Argumenten 

1. Met het vaststellen van het Oggz Convenant 2019 en Privacyreglement inclusief de technische 

wijzigingen voldoen de documenten aan de wet- en regelgeving van de politie.  

De wijzigingen waren een voorwaarde voor de politie om de documenten te kunnen ondertekenen. 

De technische wijzigingen hebben betrekking op:  

- Informatie die door de politie al is verstrekt op basis van wettelijke grondslagen uit de Wet 

politiegegevens (Wpg) of op basis van al bestaande convenanten met OGGz partners - zoals 

het convenant Vroegsignaleringsoverleg (VSO) en het convenant Zorg- & Veiligheidshuis 

(Z&VHH)- mag door de politie niet nogmaals verstrekt worden (op basis van het OGGz 

convenant).  

- In een deel van de overleggen genoemd in het bij het convenant horende privacyreglement 

participeren verschillende instanties aan wie de politie in het geheel geen informatie mag 

verstekken op basis van de Wpg. In die overleggen kunnen door de politie daarom geen 

politiegegevens verstrekt worden. 

- Daar waar nodig wordt aan de OGGz partners op basis van het VSO convenant e/o Z-&VHH 

convenant informatie verstrekt (buiten die OGGz overleggen). 

- Indien dat binnen de taakstelling van die partners nodig is, mogen zij relevante informatie of 

delen daarvan doorverstrekken aan andere OOGz convenant partners (in de OGGz 

overleggen). 

De tekst in het Convenant en Privacyreglement is in de relevante artikelen aangepast.  

Deze technische wijzigingen hebben geen gevolgen voor de verwerking van gegevens van andere 

partijen. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t.  

 

6. Uitvoering 

N.v.t. 

 

7. Bijlagen 

1. Oggz Convenant 2019-2023  

2. Privacyreglement Oggz 

 

 

 


