Onderwerp: Beantwoording vragen inzake Protocol Publicatie Persoonsgegevens door de
gemeenteraad
Beste raads- en commissieleden,
In de Commissievergadering van 15 januari jl. zijn nog enkele vragen gesteld over het Protocol
Publicatie Persoonsgegevens. Deze vragen worden hieronder beantwoord.
- Is het noodzakelijk dat ook de functie van ambtenaren niet wordt genoemd? Het kan wel
handig zijn om te weten dat het bijvoorbeeld om een verkeerskundige gaat. Is het voor
inwoners niet relevant om dit te weten?
Dit protocol ziet slechts op de informatieverstrekking van de raad op de site en in stukken van de raad.
In de toelichting op artikel 3 staat “Ambtenaren worden veelvuldig in bestuurlijke documenten vermeld,
bijvoorbeeld als steller van ambtelijke adviezen, als ambtelijke ondersteuning bij vergaderingen of als
griffier van (commissie)vergaderingen. Voor zover ambtenaren genoemd worden in relatie tot hun
functie, is bekendmaking op de website relevant en niet ‘bovenmatig’.” In een gemeente met onze
omvang is de persoon vaak uit de functie af te leiden. Dat hoeft dus geen bezwaar te zijn, maar het is
wel goed om elke keer de afweging te maken of dat relevant is. Het protocol voorziet hierin.
- De FG heeft nog meer aanbevelingen gedaan. Wat is de status van die aanbevelingen?
De belangrijkste aanbeveling aan de raad naast dit protocol is dat voor inwoners duidelijk is dat
vergaderingen worden uitgezonden en dat aanwezigen eventueel in beeld kunnen komen. Hiervoor is
een bordje besteld, dat in de raadszaal komt te hangen. Het verdient de voorkeur dat ook de voorzitter
dit nog benadrukt bij het openen van de vergadering. Dit wordt nog in de agendacommissie
besproken.
Daarnaast is de aanbeveling aan de griffie gedaan om systemen (waaronder emailhistorie) op te
schonen en te controleren op persoonsgegevens. Dit is en wordt door de griffie opgepakt als
onderdeel van het reguliere werk.
- Wanneer kan het protocol van de gemeente verwacht worden?
Dat is nog niet bekend. De nieuwe FG is per 1 januari begonnen (dat ben ik), en er lopen nu
sollicitatierondes voor de vacature van Privacy Officer. Dit is een van de taken die de PO zal gaan
oppakken. Er is overigens wel een privacystatement, dat staat op de site van de gemeente, en er
heeft een interne bewustwordingscampagne plaatsgevonden een half jaar geleden.
- Is dit een standaard protocol of Renkumse huisvlijt?

Er bestaat nog geen VNG-model. Dit protocol is gebaseerd op protocollen die in andere gemeentes
zijn vastgesteld, maar is deels ook ‘Renkumse huisvlijt’.
Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en anders hoor ik het uiteraard graag!
Marte Smits

