
   

              

 

 

 

 

 

Apeldoorn, 20 oktober 2016 

 

Schriftelijke vragen van de SGP en D66 voor het college van B&W over het lekken van data en de 

schending van privacy naar aanleiding van het artikel in de Stentor van 20 oktober 2016. 

 

Geacht college, 

 

We leven in een informatietijdperk. Steeds vaker en steeds meer worden gegevens digitaal 

opgeslagen. De mogelijkheden van bijvoorbeeld big data zijn legio. Voor veel burgers is dit niet te 

overzien. Naast dat de overheid steeds meer digitaliseert en haar burgers daarmee benaderd doen 

private partijen dat ook.   

 

In de Apeldoornse raad is meerdere keren aandacht gevraagd voor het goed beveiligen van digitale 

informatie. Recent (september 2016) nog kregen we de beantwoording op de vragen die door de 

fractie van D66 over dit onderwerp ingediend waren. Het doel van deze aandacht is te voorkomen 

dat gevoelige informatie in verkeerde handen komt of dat persoonlijke informatie ongevraagd 

gebruikt wordt. Bescherming van privacy is voor zowel D66 als de SGP erg belangrijk en vraagt naast 

onderhoud ook nieuwe doordenking in het huidige informatietijdperk.  

 

Een veilige bescherming van digitale gegevens en een correct gebruik van persoonsgegevens hebben 

invloed op de betrouwbaarheid van de overheid. In dat licht betreuren we de gang zoals die 

gepubliceerd zijn zeer. Op het punt van veiligheid en betrouwbaarheid kunnen geen concessies 

gedaan worden wat de SGP en D66 betreft. 

 

Om een herhaling van datalekken en het schenden van privacy als gevolg daarvan te voorkomen, 

hebben de fracties van de SGP en D66 de volgende vragen: 

 



1. Het college geeft aan het datalek hoog op te nemen. Tegelijk is wethouder Kruithof niet 

ondersteboven van het datalek. Wat vindt het college van B&W nu echt van de datalekken 

zoals die via de Stentor van 20 oktober naar buiten gebracht zijn? 

2. Hoe kijkt het college aan tegen het feit dat dit niet de eerste keer is, ondanks door het 

college  toegezegde verbeteringen? Is het werkelijk alleen een onzorgvuldigheid zoals bij 

monde van dhr. Schuiling naar buiten gebracht is? 

3. Wat is er in de achterliggende zes maanden aan gedaan om de beveiliging van 

privacygevoelige gegevens te verbeteren? 

4. Wat gaat het college doen om het beschadigde aanzien inzake het beschermen van digitale, 

privacy-gegevens richting de Apeldoornse burgers te herstellen? 

5. Is er inmiddels een Concern Information  Security Officer  (CISO) werkzaam op het Stadhuis? 

Heeft deze Officer voldoende mandaat en beschikbare uren om de werkzaamheden op een 

dusdanige manier te kunnen uitoefenen dat het bewaken van privacy en het tegengaan van 

datalekken de aandacht krijgt die niet alleen verplicht is, maar ook zorgt voor vertrouwen in 

de overheid? 

6. Verwacht het college dat de inzet op een verdere bewustwording van ambtenaren door een 

Concern Information Security Officer (CISO) voldoende garantie biedt? Zo ja, hoe lang heeft 

deze CISO nodig om zijn of haar opdracht te voltooien? Zo nee, wat gaat het college dan nog 

meer doen?  

7. Wat heeft het college eventueel (extra) nodig om dergelijke datalekken te voorkomen? 

8. Hoe monitort het college het effect van genomen maatregelen? 

9. Wat vindt het college van het instellen van een intern en anoniem meldpunt waar 

medewerkers datalekken, onzorgvuldig gedrag op het gebied van privacy en niet goed 

beveiligde digitale informatie kunnen melden? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Kloosterman Dennis Russchen 

Raadslid SGP  Raadslid D66 

 


