
 

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het 

reglement van orde inzake het uitblijven van toegezegd privacybeleid gericht op de 

decentralisaties. 

Apeldoorn, 14 december 2014 

D66 vindt het belangrijk dat privacygevoelige gegevens goed beschermd worden. Per 1 januari 2015 

krijgt de gemeente er allerlei (zorg)taken bij. De overheveling van deze taken gaat samen met de 

overdracht van een grote hoeveelheid persoonsgevoelige gegevens van de inwoners van Apeldoorn. 

Zo krijgt de gemeente inzicht in niet alleen de inkomenspositie en schulden, maar bijvoorbeeld ook in 

de medische gegevens van vele Apeldoorners.  

D66 maakt zich zorgen om de privacy van onze inwoners, of het nu om volwassenen gaat of kinderen. 

Om die reden heeft de fractie het college van B&W op 2 juli 2014 vragen gesteld over de 

privacyrisico’s van de drie decentralisaties.  

Uit het antwoord op de vragen bleek dat het college bereid is om in het vierde kwartaal van 2014 een 

toelichting op de privacyrisico’s in de politieke markt te geven. Tijdens de bespreking van de 

Verordening Jeugdzorg op 9 oktober is door D66 opnieuw op die toezegging gehamerd. Tot 

teleurstelling van D66 is de beloofde uiteenzetting over het te voeren beleid uitgebleven. D66 heeft 

daarom de volgende vragen aan het college: 

1. Waarom heeft het college in het vierde kwartaal van 2014 geen toelichting verzorgd over de 

privacyrisico’s bij de drie decentralisaties? 

Ook heeft het college tijdens de bespreking van de Verordening Jeugdzorg toegezegd dat het 

privacyreglement vanuit de regio voor het einde van 2014 beschikbaar zou zijn. D66 heeft hierbij 

nadrukkelijk haar wens uitgesproken om het privacyprotocol voor de inwerkingtreding aan de raad 

voor te leggen. De klok begint nu te tikken. 

2. Wat is de stand van zaken omtrent het regionale privacyprotocol bij de overheveling van 

Jeugdzorg? 

Een andere vraag aan het college betrof of het al bekend was met welk ICT-systeem de gemeente 

Apeldoorn gaat werken. Met de beantwoording van het college is de D66 fractie gerust gesteld door 

de mededeling dat het systeem zou voldoen aan een aantal waarborgen. In antwoord op de vragen 

van de Gemeentebelangen over de gewijzigde transitieplannen is echter gebleken dat de ICT-

voorziening niet op tijd gereed is, waardoor gewerkt moet worden met een “fallbacksysteem”.  

D66 maakt zich zorgen dat dit systeem niet voldoet aan de waarborgen die het college eerder heeft 

toegezegd. Daarom de volgende vragen: 

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ICT omtrent de decentralisaties? 

 

4. Bevat het fallbacksysteem dezelfde waarborgen als het basissysteem? 

 

5. Wanneer verwacht het college dat het basissysteem gereed is? 
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