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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 , 
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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. 


