
 
 

Aanvulling privacyreglement aanpak CMPG en 

privacyreglement Lokale PGA Nieuwegein in 

verband met gezamenlijke triage 

Aanleiding voor de aanvulling 

De gemeente Nieuwegein kent een CMPG1 aanpak en een lokale PGA2 aanpak. Het 

privacyreglement Aanpak CMPG bevat o.a. de afspraken die de partners hebben gemaakt 

over de verwerking van persoonsgegevens van leden van huishoudens in verband met 

deze aanpak. Het  privacyreglement lokale PGA  beschrijft de regels voor de verwerking 

van persoonsgegevens in verband met de PGA aanpak. Aanmelding voor beide 

aanpakken gebeurt in een gemeenschappelijke triage waarin op basis van een 

inhoudelijke analyse van de melding wordt beslist of en zo ja welke aanpak voor de 

gemelde persoon of het gemelde huishouden passend is. De verwerking van 

persoonsgegevens gedurende de triage die vooraf gaat aan (een van) beide aanpakken is 

in geen van beide documenten geregeld. Daarom worden in deze aanvulling op beide 

reglementen de privacyregels beschreven die gelden tijdens de gemeenschappelijke 

triage. Deze triage wordt namens de partners van de PGA aanpak en die van de CMPG 

aanpak uitgevoerd door een aantal functionarissen van de gemeente. in deze aanvulling 

gezamenlijk genaamd het regieteam CMPG / PGA.   

Artikel 1 Aanmelden voor de triage 

Op de aanmelding voor de triage zijn van toepassing de criteria genoemd in het 

Werkproces CMPG en artikel  6 privacyreglement PGA. 

Artikel 2 Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de triage 

De triage vindt plaats op basis van de door de aanmeldende partner verstrekte 

gegevens. Voor zover nodig voor een zorgvuldige triage verzoekt het regieteam CMPG / 

PGA de melder om aanvullende gegevens. Gegevens van andere partners vraagt het 

regieteam uitsluitend op voor zover zorgvuldige triage redelijkerwijs niet mogelijk is 

zonder deze gegevens. De partners bij wie gegevens op worden gevraagd beslissen zelf 

of zij, gelet op de wetgeving waaraan zijn gebonden zijn, de gevraagde gegevens kunnen 

verstrekken. 

Artikel 3 Vervolgstappen na triage  

Op basis van een probleemanalyse komt het regieteam CMPG / PGA tot een besluit over 

vervolgstappen. Deze vervolgstappen kunnen inhouden: aanmelding voor CMPG aanpak, 

aanmelding voor een PGA aanpak, of terugverwijzen met advies naar de melder omdat 

een integrale aanpak (nog) niet noodzakelijk wordt geacht. Het regieteam CMPG / PGA 

draagt  er zorg voor dat de betrokkenen over de vervolgstap worden geïnformeerd.  De 

gegevens die ten behoeve van de triage zijn verwerkt worden, voor zover noodzakelijk 
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 CMPG = Complexe multiprobleemgezinnen 

2
 PGA = Persoonsgerichte aanpak 



 
 

voor de vervolgstap overgedragen aan de instantie of het samenwerkingsverband dat de 

vervolgstap zal zetten.  

Artikel 4 Vastleggen en bewaren van de gegevens en uitoefenen van rechten 

Gegevens die worden verwerkt ten behoeve van de triage worden vastgelegd in het 

bestand dat de gemeente heeft ingericht voor de CMPG aanpak.  De bepalingen van 

artikel 8 en 11  van het privacyreglement CMPG zijn van toepassing.  

Artikel 5 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking ten behoeve van de 

gezamenlijke triage. 

Het college van B&W van Nieuwegein is de verantwoordelijke in de zin van de Wet 

bescherming persoonsgegevens voor de gegevensverwerking ten behoeve van de 

gemeenschappelijke triage. 

Artikel 6 Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door het 

regieteam ten behoeve van de triage 

Voor de grondslag voor het regieteam van de gemeente voor de verwerking van 

persoonsgegevens ten behoeve van de triage wordt verwezen naar artikel  12 van het 

CMPG reglement.  

Nieuwegein, 11 april 2017 




