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G R I F F I E       
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
O. Vliegenthart, 0348-428619 of raadsgriffie@woerden.nl 

 
Raadsinformatiebrief (16R.00143) Informatieveiligheid en privacy  
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan de 
opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan bovenaan op de eerste pagina van het stuk. 
De annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. 
Fracties kunnen de genoemde punten nar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het 
is overigens niet de bedoeling dan naar de griffie te verwijzen. 

 
1. Doel van de bespreking  

De raadsinformatiebrief over informatieveiligheid en privacy is geagendeerd voor 
commissiebehandeling op verzoek van de fractie van Progressief Woerden. Deze fractie doet dit 
verzoek om de volgende redenen: 

 De RIB beantwoordt niet alle vragen van de fractie van Progressief Woerden die gesteld 
zijn naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie. 

 Bespreking van de suggestie om een besloten commissie in te stellen. 

 Het zicht op oplossing van knelpunten bij het ontbreken van de Inwonercloud. 

 Het betrekken van inzichten uit het Privacy Café op 10 mei. 
 
Voor de behandeling zijn burgemeester Molkenboer en wethouder Koster uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (tijdlijn) 
 

4 februari 2016 
informatie-
bijeenkomst 

Rapport rekenkamercommissie “In eigen regie. Quickscan privacybeleid bij 
decentralisaties.” 

10 februari 2016 
DLIS 

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over privacy WoerdenWijzer 
Het college geeft in de beantwoording aan nog met een uitgebreide Rib te komen 
en een raadsinformatiebijeenkomst over privacy binnen Woerdenwijzer. 
 

10 februari 2016 
commissie 
Welzijn 
 

Raadsvoorstel (16R.00032) inzake rapport Rkc “In eigen regie. Quickscan 
privacybeleid bij decentralisaties.” 
Uit de besluitenlijst: 
De burgemeester geeft de commissie in overweging om de mogelijkheden te 
bespreken om een (klein) besloten comité in te stellen om privacy-gerelateerde 
vraagstukken te bespreken. 
 
Wethouder Koster geeft aan dat de ontwikkeling van de Inwonercloud momenteel 
‘on hold’ staat. De gesprekken met inwoners en organisaties over dit onderwerp 
gaan wel door.  
 
Burgemeester Molkenboer zegt de commissie toe dat de raad voor de aprilcyclus 
een Rib ontvangt waarin onder andere wordt ingegaan op de (financiële en 
personele) consequenties van het overnemen van de aanbevelingen en de 
gevolgen van het niet tekenen van toestemmingsverklaringen.  
 
De burgemeester zegt de commissie toe de collegenota over Privacy met de raad 
te delen. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2016/08-juni/20:00/Raadsinformatiebrief-16R-00143-Informatieveiligheid-en-privacy/16r-00143-rib-informatieveiligheid-en-privacy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2016/04-februari/20:00/Rekenkamerrapport-In-eigen-regie-Quickscan-privacybeleid-bij-decentralisaties
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2016/04-februari/20:00/Rekenkamerrapport-In-eigen-regie-Quickscan-privacybeleid-bij-decentralisaties
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00036-rib-beantwoording-art-40-vragen-van-d66-inz-privacy-binnen-woerdenwijzer-portefeuillehouders-aangepast-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2016/10-februari/20:00/Raadsvoorstel-16R-00032-Rekenkamerrapport-In-eigen-regie-Quickscan-privacybeleid-bij-decentralisaties
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2016/10-februari/20:00/Raadsvoorstel-16R-00032-Rekenkamerrapport-In-eigen-regie-Quickscan-privacybeleid-bij-decentralisaties
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2016/10-februari/20:00/16-02-10-besluitenlijst-cie-welzijn.pdf
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15 februari 2016 
DLIS 

Beantwoording technische vragen fractie van Progressief Woerden over 
Rkc-rapport 
Uit de beantwoording: 
Binnenkort verschijnt een uitgebreide RIB over privacy en daar in zal worden 
beschreven wat de inzichten zijn over wat de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) zegt over o.a. toestemmingsverklaringen, op basis van 
welke grondslag informatie moet worden geregistreerd en wat de rechten van 
inwoners daarin zijn. 
 

29 maart 2016 
DLIS 

Raadsinformatiebrief (16R.00143) Informatieveiligheid en privacy  
 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties 
kunnen aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 

 
4. Opmerkingen en aandachtspunten 

De financiële consequenties van verschillende activiteiten die voortvloeien uit het informatie- en 
privacybeleid komen terug in het juni-overleg:  
 
“Informatieveiligheid en privacy 
Op 1 juli 2015 stelde het college het beleidsplan informatieveiligheid- en privacy vast. Bij het 
opzetten van dit plan is daarnaast zorgvuldig gekeken naar de aanbevelingen vanuit de DigiD 
audit, de ingevoerde meldplicht datalekken en de komende Europese privacyregelgeving. Ook in 
andere wetten - zoals de Wet Basisregistratie Personen - zijn verplichtingen opgenomen. 
Teneinde dit te kunnen realiseren is het nodig een vakspecialist aan te stellen en aanvullende 
software aan te schaffen. Daarnaast zal het team Informatiebeleid versterkt moeten worden ten 
behoeve van de organisatorische en administratieve werkzaamheden, die de meldplicht 
datalekken (m.i.v. 1 januari 2016) en de invoering van de Europese Privacy verordening 
(vastgesteld door het Europese Parlement op 14 april 2016, bindend voor de lidstaten vanaf 
medio 2018) met zich meebrengen en zal rekening moeten worden gehouden met externe 
advisering (audits, responsable disclosure, e.d.) en materialen (o.m. ter bevordering awareness). 
In totaal is voor bovenstaande structureel € 230.851 nodig. Dit wordt noodzakelijk geacht bij de 
uitvoering van het Beleidsplan Informatieveiligheid- en Privacy en het kunnen voldoen aan de 
wettelijke vereisten. 
 
Beoogde effect is het organisatorisch en technisch waarborgen van de informatieveiligheid van 
data die de gemeente Woerden op wat voor manier dan ook passeren, in het bijzonder 
vertrouwelijke en gevoelige persoonsgegevens.” 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-002928-beantwoording-technische-vragen-pw-inz-rkc-rapport-over-privacybeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00143-rib-informatieveiligheid-en-privacy-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2016/08-juni/20:00/Raadsinformatiebrief-16R-00143-Informatieveiligheid-en-privacy/16r-00143-rib-informatieveiligheid-en-privacy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/14-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00284-Juni-overleg/16r-00284-rv-juni-overleg.pdf

