
 
 
Commissie Welzijn 10 september 

Vragen agendapunt 6 “Rondvraag” 

Thema:  aandacht voor privacy- bescherming 

Vragen aan de Wethouder 

Het feit dat de gemeentelijke overheid zich indringender gaat bemoeien met het wel en wee van de individuele burger 
roept vele vragen op, niet in de laatste plaats met betrekking tot zijn of haar privacy en tot de zorgvuldigheid waarmee met 
de individuele gegevens wordt omgegaan. 

Wij hebben begrepen dat binnenkort o.m. de concept verordeningen Jeugdwet en WMO  worden gepresenteerd en ook  
het privacy-protocol .  In de modelverordeningen komt de privacybescherming van de burgers nauwelijks aan de orde. 

Vooruitlopend hierop hebben we vragen omtrent de aandacht die ter zake wordt geven aan de privacybescherming en voor 
het feit dat voor de invulling daarvan de VNG kennelijk verschillende privacy-tools beschikbaar stelt voor de invulling van de 
lokale processen. ( handreiking met richtlijnen ter waarborging van de privacy) 

1. Wordt  deze landelijke handreiking  met betrekking tot het proces de zgn.“triage” in het hulpverleningsproces gebruikt? 

  Zo nee , welke argumenten zijn van toepassing om af te wijken van de landelijke uitwerking waarin het privacy aspect  zo   
goed mogelijk beschermd is? 

Ontvangt de commissie/raad binnenkort een schriftelijke ,duidelijke en concrete afweging waarin wordt aangegeven op 
welke punten wordt afgeweken van de landelijke triage en welke overwegingen daarbij zijn gehanteerd? 

  
2. - Zijn de (concept- ) samenwerkingsconvenanten, waarin duidelijke regels over de omgang met ( medische ) gegevens al 
opgesteld? 
    - En zo ja, waar en wanneer komen deze aan de orde? 
 
3.Gegevensbeveiliging: 
 
 Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in gemeentelijke systemen. Bij een steekproef vorig jaar   blijkt dat slechts 4% 
van de gemeenten de beveiliging van één van deze gemeentelijke systemen, namelijk “ Suwinet”, op orde had. Dit najaar 
volgt een tweede meting. 
De staatssecretaris heeft ter zake een waarschuwing uit laten gaan. 

- Hoe is de stand van zaken in onze Gemeente? 
- Worden  de BIG normen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor goede gegevensbeveiliging 

toegepast?  
- Zo nee, welke inhoudelijke overwegingen liggen daaraan te grondslag, respectievelijk wat is het (mogelijk  eerder) 

door de Raad vastgesteld kader. 
 
4. Privacy risico’s 
 
Dit najaar komen  PIA’s ( Privacy Impact Assessment) beschikbaar bij de transitiebureau’s voor Jeugdzorg en de WMO. 
Tevens wordt een Privacy Informatiefolder voor de gemeente beschikbaar. Exacte data  zijn niet bekend: 
  
 Wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning door het landelijk bureau? 
-Zo nee, wat is daarvan de reden? 
 
-Wordt  een eigen PIA uitgevoerd op de processen bij de Jeugdzorg? 
-Zo nee, gaat de gemeente gebruik maken van de landelijk beschikbare PIA’s en de Privacy Informatiefolder? 
-Zo nee, wat is daarvan de reden? 
 
-Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat de privacy-risico’s zo goed mogelijk beperkt worden? 
- Wanneer kan de commissie/raad een eerste voortgangsverslag hierover ontvangen? 
 
 
 
Namens  “ Inwonersbelangen” 
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