
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
16R.00036 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 9 februari 2016 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster en burgemeester Molkenboer 

gemeente 
W O E R D E N 

16R.00036 
Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Sociaal domein 

R. Snijder 

8826 

snijder.r@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad, gesteld door Ruud Niewold en Heerd Jan Hoogeveen van de Fractie van 
D66 over de privacy binnen Woerden Wijzer. 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. 
Is het college bekend met het feit dat inwoners gevraagd wordt om ook persoonsvertrouwelijke en 
gevoelige informatie op te sturen via info@woerdenwijzer.nl? 

antwoord 
Ja, dit is bekend. 

Vraag 2. 
Weet het college welke personen toegang hebben tot het mailaccount? 
In eerdere informatie die aan de raad is gezonden, heeft het college het terechte standpunt gehuldigd dat 
inwoners eigenaar zijn van hun informatie, en dus ook zeggenschap hebben over de vraag met wie zij die 
informatie delen. 

antwoord 
Ja. 

Vraag 3. 
Is het college het met de D66-fractie eens dat dit uitgangspunt zich moeilijk verhoudt met de verplichting 
om naar een algemeen mailaccount gevoelige informatie te sturen? Hoe verhoudt dit zich met de nieuwe 
privacyregelgeving die met ingang van 2018 van kracht wordt? 

antwoord 
Dit is geen algemeen mailaccount, maar een specifiek mailaccount waar slechts 5 medewerkers integrale 
toegang toe hebben. 

Vraag 4. 
Is het college bereid om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat; 
a. inwoners beter weten wie toegang hebben tot de informatie die zij aan WoerdenWijzer sturen via het 
algemene mailadres, en 

b. inwoners beter in staat worden gesteld om inderdaad 'eigenaar van eigen informatie' te zijn? 

antwoord 
Ja, het college werkt daaraan via de ontwikkeling van de Inwonercloud. Tussen nu en de operationalisering 
van de Inwonercloud zullen tussentijdse maatregelen worden genomen. 
Onlangs is het rapport van de Rekenkamercommissie, 'In eigen regie. Quickscan privacybeleid bij 
decentralisaties' verschenen. In dit rapport komt uitgebreid aan bod hoe de gemeente Woerden om gaat 
met privacy in het sociaal domein. 



Graag geven we een adequate toelichting in een RIB en in een raadsinformatiebijeenkomst. De RIB 
verzenden we voor 1 maart 2016 naar de raad. De planning voor de bespreking tijdens een 
raadsinformatiebijeenkomst volgt. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 16.000896 
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Aan: 
CC: 

Van: 
Verzonden: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Geldorp, Erwin 
donderdag 14 januari 2016 17:04 
raadsleden@woerden.nl;!Burgemeester en wethouders 
Stadhuis; IConcernzaken 
schrfitelijke vragen ex artikel 40 RvO van D66 inzake privacy WoerdenWijzer 
d66 inzake privacy woerdenwijzer.pdf 

Aan het College 
Cc Raad 

Bijgaand tref t u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van D66 inzake privacy 
WoerdenWijzer. Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te 
weten vóór 13 februari 2016. 

M et v r i e n d e l i j k e g r o e t , 

E r w i n G e l d o r p ļ r a a d s g r i f f i e r | G e m e e n t e W o e r d e n s) \ K I A k i OflIK 

W qemeenteraad.woerden.nl 
t aeldorp.e@iwoerden.nl , raadsariffiegiwoerden.nl 

JAN. 2016 
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D66 
Woerden, 13 januari 2016 
Betreft: artikel 40-vragen privacy WoerdenWijzer 

Geacht college, 

Diverse malen heeft de fractie van D66 aandacht gevraagd voor het belang van privacy in het sociaal 
domein. Onlangs bereikte ons het bericht dat inwoners van Woerden die gebruik (willen) maken van 
WoerdenWijzer, persoonsvertrouwelijke en gevoelige informatie moeten opsturen naar het 
algemene emailadres info@woerdenwiizer.nl. Het gaat daarbij om onder meer om diagnose
informatie en medicatie-informatie. Naar aanleiding hiervan heeft de D66-fractie de volgende 
vragen: 

1) Is het college bekend met het feit dat inwoners gevraagd wordt om ook 
persoonsvertrouwelijke en gevoelige informatie op te sturen via info@woerdenwiizer.nl? 

2) Weet het college welke personen toegang hebben tot het mailaccount? 

In eerdere informatie die aan de raad is gezonden, heeft het college het terechte standpunt 
gehuldigd dat inwoners eigenaar zijn van hun informatie, en dus ook zeggenschap hebben over de 
vraag met wie zij die informatie delen 1. 

3) Is het college het met de D66-fractie eens dat dit uitgangspunt zich moeilijk verhoudt met de 
verplichting om naar een algemeen mail-account gevoelige informatie te sturen? Hoe 
verhoudt dit zich met de nieuwe privacy-regelgeving die per 2018 van kracht wordt? 

4) Is het college bereid om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat 
a. inwoners beter weten wie toegang hebben tot de informatie die zij aan 

WoerdenWijzer sturen via het algemene mailadres, en 
b. inwoners beter in staat worden gesteld om inderdaad 'eigenaar van eigen 

informatie' te zijn? 

Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting. 

Met vriendelijke groet, 
namens de fractie van D66, 

Ruud Niewold 
Heerd Jan Hoogeveen 

1 Zie beleidskader sociaal domein (14.00386), blz. 20. 
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