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Vragen van de fractie van D66 en PvdA d.d. 25-08-2014 inzake Privacybescherming 

persoonsgegevens bij 3D’s  

In het NRC van 16 augustus stond een alarmerend artikel over het gegeven dat 

gemeenten niet goed zijn voorbereid op privacybescherming. Privacygevoelige 

informatie van burgers geniet in een groot aantal gemeenten onvoldoende bescherming, 

bij gebrek aan voorgenomen maatregelen in verband met de drie grote 

zorgdecentralisaties van 1 januari 2015. Dit blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad 

onder 50 gemeenten, die representatief zijn voor Nederland. Tien gemeenten weten nog 

helemaal niet hoe ze willen omgaan met nieuw te verwerken gevoelige informatie, zoals 

het medisch dossier en het strafblad. 

Gemeenten krijgen volgend jaar meer taken op het gebied van zorg, jeugd en werk. 

Daarvoor zijn drie nieuwe wetten ontworpen. Door de extra taken krijgen gemeenten 

meer privé-informatie van burgers te verwerken. Ook werken ambtenaren en 

hulpverleners straks intensief samen. Gemeenten moeten zorgen dat gevoelige 

gegevens in vergaderingen op interne systemen niet zonder meer gedeeld worden. 

Bijna geen enkele van de ondervraagde gemeenten heeft een privacyconvenant 

opgesteld, waarin regels voor de wijkteams zijn opgenomen voor de 

decentralisaties. Zonder een speciaal protocol kunnen gaten vallen. Er mogen geen 

blunders worden gemaakt. 

In de Hillegomse raad is voor het reces middels een motie al aandacht gevraagd voor dit 

vraagstuk, maar het artikel in het NRC heeft in de regio de wenkbrauwen doen fronsen 

en er zijn daarop enkele vragen geformuleerd die wij ook aan het Hillegomse college 

willen voorleggen: 

1. Wat is er op het gebied van privacybescherming binnen gemeente Hillegom wél 

 geregeld? 

 

2.     Heeft de gemeente Hillegom al een Privacy Impact Assessments laten uitvoeren? 

 

3.     Bestaat er binnen de gemeente Hillegom een privacyprotocol en/of contracten 

 waarin afspraken gemaakt worden met de instanties over privacybescherming? 
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4.     De gemeente Hillegom heeft een regionaal samenwerkingsverband met onder 

 meer Lisse en Noordwijk, maar hoe de wijkteams worden ingericht en hoe privacy 

 daarin beschermd wordt, kan de gemeente “nog niet aangeven”.  (Citaat uit het 

 NRC 

 Hoe is op dit moment de stand van zaken? Behoort de gemeente daadwerkelijk 

 tot gemeenten die (nog) niet alles goed op de rit hebben en bevindt de gemeente 

 Hillegom zich hierbij in de achterhoede?  

 

5.     Kan de gemeenteraad op korte termijn een stappenplan met specifieke data 

 ontvangen, zodat duidelijk wordt door wie, wat en wanneer wordt uitgevoerd? 

 

6.     Kan de raad op korte termijn, uiterlijk voor de raadsvergadering van 18 

 september duidelijkheid krijgen over de stand van zaken? 

 

 

Vragen van de VVD-fractie d.d. 15-09-2014 inzake Veilig Verkeer Nederland 

De fractie van de VVD Hillegom stelt naar aanleiding van de ingekomen stukken, welke 

behandeld worden in de raad van 18 september 2014 de volgende vragen: 

Op 1 augustus 2014 heeft Veilig Verkeer Nederland in een brief kenbaar gemaakt om 

niet langer deel te nemen aan de vergaderingen van de werkgroep Verkeer en Vervoer.  

 

1. Wat is de aanleiding van deze brief? 

 

2. Hoe gaat het college om met de ontstane situatie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


