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Geacht College, 
 
Op 1 januari 2015 krijgt de gemeente er allerlei (zorg)taken bij, mede in het kader van 
de drie decentralisaties. Met de overheveling van dezetaken gaat de overdracht van een 
grote hoeveelheid persoonsgevoelige gegevens van inwoners gemoeid. Zo krijgt de 
gemeente inzicht in niet alleen de inkomenspositie en schulden, maar bijvoorbeeld ook in 
de medische gegevens. 
 
De overdracht van zorgtaken vindt plaats onder het credo “één gezin, één regisseur, één 
aanpak.” Deze aanpak is gericht op het verbeteren van de zorg, maar brengt ook de 
nodige privacy-risico’s met zich. De beschikbare digitale kennis wordt gedeeld met vele 
zorgorganisaties, maar dat niet alleen, ook met andere disciplines, vrijwilligers enhun 
organisaties. 
 
D66 maakt zich gezien de ontwikkelingen zorgen over de privacy van deApeldoorners. 
Het gevaarbestaat dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de gegevens.D66 
vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens vanApeldoornersmet uiterste 
zorgvuldigheid worden verwerkt en goed beveiligd worden.In het bestuursakkoord ‘Door!’ 
is aangegeven dat privacy in het hele zorgdomein een belangrijk punt van aandacht is, 
zeker waar gewerkt wordt met digitale dossiers. 
 
D66 heeft daarom de volgende vragen aan het college: 
 

1) Hoe gaat het collegenu en in de toekomst om met de privacy van iedereen die 
zorg en/of hulp nodig heeft? 

 
2) Heeft het college extra maatregelen getroffen om de toenemende hoeveelheid 

persoonsgegevens, waar de gemeente per 2015 zorg voor moet dragen, te 
beschermen? 
 

3) Voorziet het college privacyrisico’s op het gebied van de overheveling van 
zorgtaken en de daarmee gemoeide overdracht van persoonsgevoelige gegevens 
van vele Apeldoornse inwoners? 
 

Zo ja, hoe denkt het college hiermee om te gaan? 
 
In Nederland geldt de Wet bescherming persoonsgegevens wanneer het gaat om de 
omgang met de privacy. Hieruit vloeit bijvoorbeeld de verplichting voort dat burgers 
inzage krijgen in hun gegevens.  
 

4) Hoe zorgthet college ervoor dat de inwoners van Apeldoorn toegang houden tot 
hun zorgdossier en daarmee ook de mogelijkheid om hun gegevens te wijzigen? 
 

Gegevens mogen niet worden verzameld voor een ander doel dan waarvoor ze zijn 
verkregen. De gegevens die bijvoorbeeld zijn verzameld voor werk en inkomen, mogen 
niet worden gebruikt voor jeugdzorg. Het College Bescherming Persoonsgegevens 
waarschuwt voor onrechtmatig gebruik van de gegevens door gemeenten.1 
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http://www.cbpweb.nl/downloads_pb/pb_20131029-brief-decentralisaties.pdf 



5) Wat gaat het college doen om onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens 
tegen te gaan? 
 

6) Is de gemeente Apeldoorn voornemens met een privacyconvenant te gaan werken 
om de privacy van de overdrachten en het werken op de zorgterreinen waar veel 
privacygegevens worden gedeeld, te waarborgen? 

 
Het VNG heeft aangegeven dat een goede informatievoorziening noodzakelijk is voor het 
slagen van de decentralisaties.2In de financiële onderlegger van het bestuursakkoord is 
bovendien budget vrij gemaakt voor het invoeren van een nieuwe methode ter 
ondersteuning van de informatiebeveiliging.3 
 

7) Is voor gemeente Apeldoorn al bekend met welkICT-systeem zij gaat werken om 
de gegevens van de Apeldoorners zo goed mogelijk te beschermen?  
 
Zo ja,waarborgt dit systeem dat niet iedereen die op de een of andere wijze bij 
een situatie rond een gezin of een persoon betrokken is, zonder meer toegang 
krijgt tot privacygevoelige gegevens? 
 
Zo ja, waarborgt dit systeem dat niet iedere ambtenaar, vrijwilliger of 
medewerker in de zorg toegang heeft tot alle persoonsgevoelige gegevens van 
burgers, maar alleen die waar hij/zij vanuit zijn/haar beroep toegang nodig heeft 
om zijn/haar dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen uitoefenen? 
 
En zo ja, garandeert een dergelijk systeem dat (automatisch) gegevens niet 
zonder meer kunnen worden onttrokken en bewaard? 

 
Een andere verplichting uit de wet die onze persoonsgegevens beschermd is dat de 
persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de 
verwerkelijking van de doeleinden. En dat er een passend beveiligingsniveau wordt 
geboden. 
 

8) Hoe is gewaarborgd dat de persoonsgevoelige gegevens, nadat ze het doel 
beantwoorden, uit het systeem worden verwijderd? 
 

9) Heeft het college nagedacht over eventuele beveiligingslekken die in de systemen 
kunnen ontstaan en hoe hiermee om te gaan? 

 
Eerder stelde D66 al vragen over het rapport van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid4 waaruit bleek dat veel Nederlandse gemeenten niet voldoen aan de 
normen die er gelden voor het omgaan met persoonsgegevens. Uit de beantwoording 
bleek dat ‘wij mogelijk een risico lopen doordat medewerkers zich niet houden aan de 
geldende afspraken’. Binnen de eenheid Werkplein Activerium zou worden onderzocht op 
welke wijze dit risico zou kunnen worden verminderd. 
 

10) Wat is de stand van zaken met betrekking hiertoe?  
 
Paula Donswijk-Bot, 
Fractievoorzitter D66 
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 Bestuursakkoord ‘Door! Gerekend’, 2014-2018. 
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