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Klankborden met begeleidingscommissie (BC) over, en vervolgens 
raad in kennis stellen van de inhoudelijke aanpak van het RTA 
onderwerp Privacy

achtergrond Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden in het kader van 
de decentralisaties. Er zijn veel nieuwe informatiestromen met 
gegevens van inwoners. Zorg hebben voor de privacy van onze 
inwoners is daarbij evident. Waar leg je de grens wat betreft het 
uitwisselen van gegevens? Wat wil en moet je weten van mensen om 
hen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen/bedienen? Hoe 
bescherm je de privacy van je eigen inwoners binnen al die 
samenwerkingsverbanden? Moet de gemeenteraad hier een 
standpunt over innemen? 

probleemstelling Het is belangrijk om als gemeente een standpunt te ontwikkelen t.a.v. 
privacy, omdat de gemeente steeds meer wordt geconfronteerd met 
vraagstukken op dit gebied. Door de taken die in het kader van het 
sociale domein naar de gemeente zijn gekomen krijgt de gemeente 
de beschikking over steeds meer informatie. Het onderwerp is 
daardoor erg actueel. De wetgeving biedt kaders, maar de 
interpretatie ervan is nog niet uitgekristalliseerd. Hoe ver moet de 
gemeente gaan? Waar ligt de grens? Wat zijn de principiële keuzes 
die de gemeente maakt? De RTA-werkgroep privacy wil dat de 
gemeenteraad een uitspraak over deze keuzes doet. Daarbij wil de 
RTA-werkgroep de gemeenteraad zo goed mogelijk voorbereiden op 
het maken van die keuze. 

doel Vanuit de rol als volksvertegenwoordiger van inwoners in het 
gemeentebestuur, is de raad de eerst verantwoordelijke om er op toe 
te zien dat privacybescherming in de  gemeente goed geregeld is. 
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Het hoofddoel van de RTA werkgroep Privacy is dan ook de raad te 
voorzien van die kennis rond privacy vraagstukken, die ervoor 
zorgen dat de raad zijn kaderstellende, controlerende en 
toezichthoudende taak goed kan uitvoeren. De raad moet in stelling 
worden gebracht. De RTA-werkgroep wil graag aan het einde een 
advies kunnen geven over het in te nemen standpunt van deze 
gemeente. 

resultaat De RTA-werkgroep komt met een gedegen advies aan de 
gemeenteraad over de manier waarop de gemeente met privacy om 
zou moeten gaan. 
Dit advies betreft o.a. de manier waarop bij de raadsdebatten over de 
decentralisaties ook de privacy op de agenda kan worden gezet. 
Informatie over een op te stellen en door de raad vast te stellen 
privacyconvenant voor de ambtelijke organisatie/de gemeente. Wijze 
van evalueren van het convenant op aansluiting bij de praktijk, en of 
de medewerkers zich houden aan de afspraken in het convenant. 

afbakening Het onderwerp privacy is erg breed. In de eerste plaats wordt het 
ingekaderd door de wettelijke regels. Verschillende wetten bevatten 
privacy-regels. 
De werkgroep heeft niet het idee dat met een richtlijn, beleidsregels 
of een uitspraak alle gevallen ‘geregeld’ kunnen zijn. Privacy is nu 
vooral erg actueel vanwege de decentralisaties in het sociale domein 
Hierdoor heeft de gemeente een nieuwe stroom van informatie over 
de verwerking waarvan een standpunt over in genomen moet 
worden.
 

Gebruikers/doelgr
oep

De RTA werkgroep richt haar werkzaamheden op de raad om hem in 
staat te stellen een gewogen standpunt in te nemen over het 
privacybeleid van de gemeente.

relatie 
met/betrekken bij

- De werkgroep heeft ter voorbereiding op het schrijven van 
het Plan van Aanpak gesprekken gevoerd met betrokken 
ambtenaren. Doel van deze gesprekken was te achterhalen 
of en hoe het privacy vraagstuk ‘leeft’ onder de ambtenaren. 
Welke kaders worden gehanteerd? Hoe wordt de privacy op 
dit moment geborgd?

- Er is in de ambtelijke organisatie een werkgroep Privacy. Die 
werkgroep is opgericht in het kader van de decentralisaties 
in het sociale domein. Het onderwerp beperkt zich niet tot 
het sociale domein, maar dit is wel een beleidsveld dat daar 
dagelijks mee te maken heeft.

- De RTA werkgroep wil verder nog met een aantal 
doelgroepen contact zoeken:

- Andere gemeentes; om de verschillende (gemeentelijke) 
visies op het onderwerp te inventariseren, gedacht wordt aan 
gemeente Westland en gemeente Rheden.

- Organisaties die zich bezighouden met privacy; zoals 
Privacy barometer en Privacy First.

- Zorgverleners in het veld: waar lijdt de kwaliteit onder de 
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huidige privacy richtlijnen of blijven kansen onbenut.

Planning en 
werkvormen

2015-1ste, 2e en 3e kw.
Informatie  vergaren,  inlezen  in  het  onderwerp.  Voeren  van 
oriënterende gesprekken met mensen uit de ambtelijke organisatie.
2015-4e kw. 
Vaststelling  probleemstelling  en  doelen,  alsmede  vaststelling  Plan 
van Aanpak.
Toetsing met begeleidingscommissie.
2016-1ste kw. 
Werkbezoeken aan gemeenten Westland en Rheden. 
Keuzemogelijkheden onderzoeken.
Deskundigen raadplegen.
Ervaringen delen.
Werkvorm uitwerken om de raad over het onderwerp te informeren.

2016-2e kw.
Raadsthema-avond. 
Besluitvorming Raad. 

kwaliteit Het eventueel advies aan de raad wordt goed onderbouwd en 
voorzien van de uitkomsten van de raadpleging van organisaties, 
andere gemeenten en zorgverleners. Het (door de 
organisatie/college) op te stellen kader moet eenduidig, werkbaar, 
toegankelijk en duidelijk te zijn. 
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