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Beantwoording van de vragen 
 
Vragen D66 inzake Gebruik social media:  
Volgens onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijken gemeenten op grote schaal mee te kijken met burgers 
op sociale media. Om zicht te krijgen op wat er leeft onder de inwoners. Maar soms volgen ze ook individuele inwoners 
om hen te controleren. Ongeveer een op de zes gemeenten gebruikt daarvoor ook nepaccounts, terwijl alleen de politie 
en inlichtingendiensten die methode mogen inzetten. 
 
Wij begrijpen dat gemeenten willen weten wat er online leeft. We vinden het echter niet acceptabel als de gemeente 
individuen gaat volgen. Daarom hebben wij de volgende vragen: 
 
Vraag 1:  
Op welke wijze en voor welke doeleinden gebruikt de gemeente Woerden social media?  
 
Antwoord 1:  
Algemeen gebruik  
De gemeente Woerden gebruikt social media als communicatiemiddel. Zowel om informatie openbaar te maken 
(bijvoorbeeld over activiteiten van de gemeente of beleidswijzigingen), als om informatie te ontvangen. Inwoners kunnen 
via social media contact opnemen met de gemeente als zij een vraag of klacht hebben over het handelen van de 
gemeente. Deze vragen en klachten worden behandeld door het Klant Contact Centrum of team Communicatie. Social 
media zijn een aanvulling op andere communicatiekanalen van de gemeente, zoals de informatiepagina in de Woerdense 
Courant, de gemeentelijke website, brieven en telefoon.  
 
Newsroom en omgevingsbeelden  
In 2020 is de gemeente gestart met een Newsroom. Hierin wordt op reguliere basis (in de regel 3x per week) een 
inventarisatie gemaakt van berichten over voor de gemeente relevante onderwerpen en reacties daarop in de traditionele 
media en op social media. De analyse van deze berichten en reacties levert een beeld op van wat er speelt in de 
Woerdense samenleving dat gedeeld wordt met de organisatie. Wij noemen dit een omgevingsbeeld. Met het 
omgevingsbeeld vergroten we de verbinding tussen de gemeente en de samenleving, waardoor we beter in staat zijn 
contact te leggen en hierdoor tijdiger in te spelen op maatschappelijke kwesties.  
 
Niet alleen de Newsroom maakt omgevingsbeelden. Bij (dreigende) crisissituaties maakt team Openbare Orde en 
Veiligheid een analyse van uitingen op sociale media, waardoor de burgemeester in staat gesteld wordt preventief 
maatregelen te treffen die in dat kader van belang zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij demonstraties en evenementen. In 



dergelijke situaties is het noodzakelijk te achterhalen welke informatiebehoefte er is en welke emoties er spelen in de 
samenleving. Zodat de crisiscommunicatie hierop kan worden afgestemd.  
 
Incidenteel gebruik  
Sommige medewerkers binnen de gemeente raadplegen social media op incidentele basis uit hoofde van hun functie. Het 
gaat daarbij altijd om raadplegen van openbare accounts van organisaties, bedrijven of personen. Daar waar dit personen 
betreft doen zij dit alleen wanneer er een rechtmatige grondslag is op grond van de Algemene verordening 
gegevensbescherming en dit noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van hun taken. Bijvoorbeeld i.v.m. een 
aanvraag koninklijke onderscheiding, bij integriteitsonderzoeken op grond van de wet Bibob of tijdens een 
sollicitatieprocedure. Als van sollicitanten het publieke profiel op social media wordt bekeken, wordt dit vooraf aan hen 
gemeld.   
  
Vraag 2:  
Is daarbij ook sprake van ‘nep-accounts’?  
 
Antwoord 2:  
Nee, de gemeente Woerden maakt geen gebruik van nep-accounts.  
 
Vraag 3:  
Volgt de gemeente ook individuele inwoners op social media? Zo ja, is voor deze inwoners helder dat de gemeente een 
volger is?  
 
Antwoord 3:  
Ja, op Twitter volgt de gemeente op dit moment de Twitter-accounts van 310 personen en organisaties. Daar zitten ook 
individuele inwoners tussen, zoals raadsleden, ‘influencers’, journalisten en bestuurders van maatschappelijke 
instellingen of partners van de gemeente. Doordat de ‘accounthouders’ een melding krijgen op het moment dat de 
gemeente volger wordt, neemt deze persoon automatisch kennis van het feit dat de gemeente volger is. Accounthouders 
hebben de mogelijkheid om het volgen via de instellingen in hun account blokkeren. Op Instagram volgt de gemeente 222 
accounts van personen en organisaties. Ook op dit platform krijgen accounthouders een melding zodra het account door 
de gemeente gevolgd wordt en kunnen ervoor kiezen om de gemeente als volger te blokkeren. De gevolgde personen of 
organisaties hebben voor de gemeente meerwaarde in het kader van de analyse voor de Newsroom (zie ook het 
antwoord op vraag 4).  
 
Vraag 4:  
Wordt deze informatie van social media in een dossier opgeslagen?  
 
Antwoord 4:  
De vragen en klachten die langs social media bij de gemeente binnenkomen en die het KCC afhandelt volgen hetzelfde 
proces als elke brief of telefoon die de gemeente bereikt. Om met de afzender te communiceren, legt het KCC uiteraard 
wel persoonsgegevens vast en indien nodig wordt daarvan een dossier aangelegd volgens de reguliere procedures die 
gelden voor de behandeling van deze vragen of klachten.  
 
Alhoewel de gemeente organisaties en inwoners op social media volgt, heeft dit niet als doel deze te controleren. Het 
criterium om deze personen en organisaties te volgen is gelegen in het feit dat hun uitingen meerwaarde hebben in het 
kader van de analyse voor de Newsroom. Het volgen van inwoners heeft dus absoluut niet als doel hen te controleren en 
dus verzamelt de gemeente hier ook geen informatie over noch slaat die op in dossiers.  
 
In het geval dat social media worden geraadpleegd in het kader van de handhaving van openbare orde en veiligheid kan 
deze informatie worden bewaard in de dossiers van de vergunningverleners en handhavers. Dat gebeurt bijvoorbeeld in 
de eerder al genoemde gevallen van demonstraties of evenementen.  
  
 
   
 
Bijlagen 
1. Schriftelijke vragen art. 42 RVO van D66 inzake Gebruik social media: D/21/021407 



 
 
Schriftelijke vragen – Gebruik social media  
  
Volgens onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijken gemeenten op grote schaal mee te 
kijken met burgers op sociale media. Om zicht te krijgen op wat er leeft onder de inwoners. Maar 
soms volgen ze ook individuele inwoners om hen te controleren. Ongeveer een op de zes gemeenten 
gebruikt daarvoor ook nepaccounts, terwijl alleen de politie en inlichtingendiensten die methode 
mogen inzetten.   
 
Wij begrijpen dat gemeenten willen weten wat er online leeft. We vinden het echter niet acceptabel 
als de gemeente individuen gaat volgen. Daarom hebben wij de volgende vragen:   

1. Op welke wijze en voor welke doeleinden gebruikt de gemeente Woerden social media?  
2. Is daarbij ook sprake van ‘nep-accounts’?  
3. Volgt de gemeente ook individuele inwoners op social media? Zo ja, is voor deze inwoners 

helder dat de gemeente een volger is?  
4. Wordt deze informatie van social media in een dossier opgeslagen?  

 
Wij horen graag uw antwoorden op deze vragen.  
 
Birgitte van Hoesel, D66 Woerden 
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