
Schriftelijke vragen van D66 over (de uitdagingen van) de AVG 

Apeldoorn, 26 juni 2018 


Geacht college, 


De AVG is inmiddels ruim een maand in werking getreden en op dit moment komen er 
verschillende knelpunten aan het licht. Zo wordt binnen het sociaal domein vaak integraal 
gewerkt. Een goede ontwikkeling, maar integraal werken betekent vaak ook dat je gegevens met 
andere ambtenaren / instanties uitwisselt en daar komt een knelpunt van de AVG aan het licht. 
Kan dit nog en hoe gaan we daar mee om? D66 vindt het belangrijk dat we de privacy van 
inwoners waarborgen, maar ook dat inwoners snel en goed geholpen worden. Daarnaast schreef 
Binnenlands Bestuur dat de AVG zorgt voor een toenemende werkdruk bij ambtenaren.  
1

Een ander voorbeeld is te ontdekken bij de boa’s, die voor hun activiteiten als 
opsporingsambtenaar andere regelgeving moeten volgen dan voor hun overige activiteiten. 
2

Dat er genoeg te zeggen is over de AVG staat in ieder geval vast. Voor D66 is dit een aanleiding 
voor de volgende schriftelijke vragen;


1. Heeft het college ervoor gezorgd dat de gemeente Apeldoorn voldoet aan de AVG?


2. Welke risico’s ziet het college in relatie tot bovenstaande, en andere bij het college bekende, 
knelpunten en hoe gaat het college daar mee om? 


Veiligheid van gegevens 
De gegevens van circa 161.000 Apeldoorners zijn bekend in dit stadhuis. Wat D66 betreft moet de 
Apeldoorner erop kunnen vertrouwen dat deze gegevens veilig opgeslagen worden en dat er, 
zowel binnen als buiten het stadhuis, niemand mee kan kijken die dat niet hoort te kunnen. 


3. Kan het college duiden hoe veilig de gegevens van haar inwoners zijn bij de gemeente?


4. Kan het college een overzicht van alle datalekken in 2017 en in 2018 tot nu toe verstrekken?


5. Ziet het college kansen om de beveiliging van data, bijvoorbeeld door een Hackathon, nog te 
verbeteren? Zo ja, hoe wordt dit gerealiseerd?


Partners van de gemeente 
De gemeente werkt, gelukkig, samen met andere organisaties, zoals het Rijk maar ook 
zorginstellingen. Ook dit is te begrijpen en in een aantal gevallen ook verplicht. D66 kan zich 
voorstellen dat er eisen worden gesteld alvorens persoonsgegevens worden gedeeld.  

6. Hoe waarborgt het college dat de organisaties waarmee de gemeente informatie uitwisselt, hier 
ook op een correcte manier mee omgaan?  

7. Worden de inwoners van Apeldoorn op de hoogte gebracht over welke organisaties hun  
persoonsgegevens (mogelijk) ontvangen? 


Koen Mookhoek Dennis Russchen 
D66 Apeldoorn	 	 	 D66 Apeldoorn 
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