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Agendanummer   7 (aangevuld) 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

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? 

 

Antwoord: We hebben de verordening basisregistratie personen vastgesteld. Waar het 

gaat om de 3 decentralisaties het volgende:  

Op dit moment gaat het om gescheiden circuits op de 3 decentralisaties (Jeugd, Wmo en 

Wwb/Wsw). Wat betreft de aanvragen voor Wmo voorzieningen die bij het lokaal loket 

binnen komen, wordt vooraf toestemming gevraagd om informatie te mogen 
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uitwisselen. De toestemming wordt gevraagd tijdens het keukentafelgesprek. De klant 

ondertekent hiervoor een toestemmingsformulier. De informatie wordt indien nodig 

gedeeld met partijen die deel uitmaken van het team in het lokaal loket. Als het gaat om 

een aanvraag voor een individuele voorziening wordt de aanvraag/het verslag 

doorgestuurd aan de ISD. De andere leden van het lokaal loket team hebben uitsluitend 

toegang tot het cliënt(registraties)systeem van het lokaal loket  waar het de Wmo betreft. 

De cliënt informatie die de ISD heeft of verzamelt in het kader van het verdere 

onderzoek/indicatiestelling is alleen toegankelijk voor de medewerkers van de ISD.  

De medewerkers van de ISD zijn door hun ambtseed gebonden tot geheimhouding. 

In de Verordening Jeugdhulp wordt het volgende beschreven:  

Privacy: Gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn gehouden aan de bestaande wet- en 

regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens en over het uitwisselen van 

gegevens over de jeugdige en/of ouders. O.a. in de  Grondwet art.10 en 11, de  Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst en Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. 

Omdat deze wetgeving bestaat, geeft deze verordening  geen extra regels.  

Gemeenten maken in contracten met jeugdhulpaanbieders wel afspraken met aanbieders 

dat zij zich houden aan de geldende wet en regelgeving over privacy. Daarnaast 

onderzoeken gemeenten of regionaal privacyprotocol/beleid wenselijk is.  

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

 

Antwoord: Op dit moment niet. Op landelijk niveau is een beleidsvisie over privacy in 

voorbereiding, afgewacht wordt welke handreikingen door VNG en VWS wordt gemaakt 

en aangereikt aan gemeenten. 

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

 waarin afspraken gemaakt worden met de instanties over privacybescherming? 

 

Antwoord: De ISD doet voor ons de uitvoering en heeft de cliënt gegevens (Wmo en WWB 

etc.) de gemeente heeft daar zelf geen beschikking over. Tussen partijen in het lokaal 

loket zijn afspraken gemaakt over hoe omgegaan wordt met informatie. De ISD heeft een 

beveiligingsplan. Daarnaast is de digitale beveiliging door de accountant getoetst en in 

orde bevonden. Tenslotte; op korte termijn laat de ISD het beveiligingsbeleid door de 

colleges vaststellen. De raad wordt daarover geïnformeerd. 

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?  
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Antwoord: In de concept Wmo beleidsnota is opgenomen dat nog bekeken wordt of met 

sociale teams wordt gewerkt. Uitgangspunt is in ieder geval dat geen informatie wordt 

uitgewisseld als de cliënt daar geen toestemming voor heeft gegeven. Gegevens over 

schulden, medische zaken en strafbladen worden op dit moment niet uitgewisseld. Er 

functioneert een zorgnetwerk waar dit soort zaken wel aan de orde kunnen komen. Dit 

zorgnetwerk valt onder verantwoordelijkheid van de GGD. Wat betreft de werkwijze van 

het Zorgnetwerk en van het meldpunt zorg en overlast: cliënten  worden ingelicht dat er 

een melding is binnen gekomen en via een brochure krijgen ze informatie over de 

werkwijze. Indien er sprake is van een evident belang voor de cliënt kan het zijn dat 

cliënt niet op de hoogte wordt gebracht van de melding. Dit laatste staat dan altijd goed 

gemotiveerd in het dossier. De GGD hanteert de richtlijnen Handreiking gegevens-

uitwisseling in de bemoeizorg uitgave van GGD Nederland, GGZ Nederland  en KNMG. 

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

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

 

Antwoord: Op 16 oktober staat de Wmo-beleidsnota ter behandeling op de agenda van 

uw raad. In deze nota wordt een en ander verder uitgewerkt. Uitgangspunt is dat we op 

1 november de toegang in de basis geregeld hebben. De eerste zorg is verwerking van 

de cliënt gegevens die de ISD van het CAK heeft ontvangen en het informeren en tijdig 

herindiceren van deze groep cliënten. Bij de verdere uitwerking zal zeker rekening 

gehouden worden met privacy en de daarvoor geldende wetgeving. 

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

 september duidelijkheid krijgen over de stand van zaken? 

 

Antwoord: Dat is helaas niet gelukt. Maar we houden u op de hoogte van verdere 

ontwikkelingen.  

 

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

Deadline beantwoording college aan raad: 15-10-2014 

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? 

 

Antwoord: De werkgroep verkeer was vanouds een overlegorgaan onder leiding van de 

wethouder, waarbij de status onduidelijk was. Het was een combinatie tussen besluit en 

advies. 
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Om meer duidelijkheid te krijgen, is de commissie omgevormd tot een adviescommissie 

waar ambtelijk met politie, brandweer en maatschappelijke organisaties overlegd 

wordt om advies te kunnen geven aan het college. De nieuwe situatie blijkt naar indruk 

van VVN onvoldoende om hun inbreng tot zijn recht te laten komen. 

 

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

 

Antwoord: Het college van B&W betreurt de keuze van Veilig Verkeer Nederland.  

Het college van Burgemeester & Wethouders en de ambtelijke werkgroep Verkeer en 

Vervoer staan te allen tijde open voor een constructieve samenwerking met Veilig 

Verkeer Nederland. Om toch voldoende contact met de belangenorganisaties te houden, 

heeft de wethouder nu regelmatig overleg met VVN en de fietsersbond georganiseerd. 

 

 

 

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 08-10-2014 inzake persartikel HD 

over aanpassing bouwplan Ringvaartterrein 

Namens de fractie van Bloeiend Hillegom reageer ik op de mededeling in het HD 

(website) van gisteren waarin door de nieuwe bouwcombinatie wordt medegedeeld dat 

het appartementengebouw aan de Ringvaart komt te vervallen wegens onvoldoende 

belangstelling bij geïnteresseerden in dit bouwplan.  

Onze vragen zijn de volgende: 

 

1. Is de gemeente hierin VOORAF gekend en is zij akkoord gegaan (bestuurlijk of 

ambtelijk) met deze wijziging? Gaarne vermelding van hiervoor relevante data. 

 

Antwoord: De nieuwe bouwcombinatie is zeer voorbarig met deze uitlating. Zij hebben 

onlangs een inrichtingstekening voor fase 1 bij de gemeente neergelegd zonder 

appartementengebouw. Deze inrichtingstekening moeten we nog toetsen aan de 

vastgestelde plannen samen met een supervisor. De supervisor bewaakt als 

toezichthouder de gemeentelijke kwaliteitseisen. Er is zowel ambtelijk als bestuurlijk 

GEEN akkoord gegeven op dit inrichtingsplan. 

 

2. Bij de discussie over de hoogte van deze woontoren in de raad is namens de 

(toenmalige) ontwikkelaar gesteld dat de aanvankelijk geplande hoogte 

noodzakelijk was voor de exploitatie van het gehele terrein en dat het schrappen 

van 1 of 2 woonlagen dus tot een verdere verdichting van dit gebied zou leiden. 

Leidt het geheel vervallen van dit gebouw tot een verdere verdichting?  

 

Antwoord: Waarschijnlijk wel. We moeten dit plan nog kritisch bekijken. 

 

3. Is het college nog steeds bereid - conform het coalitieakkoord 2014-2018 - te 

streven naar meer openbaar groen in dit nieuwe woongebied en wat betekent het 
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schrappen van deze hoogbouw in dit opzicht? Gaarne zo concreet mogelijk 

toelichten. 

 

Antwoord: Samen met de supervisor wordt het inrichtingsplan beoordeeld 

overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan, beeldregieplan en de gemaakte 

afspraken in de anterieure grondexploitatieovereenkomst. Deze zijn inhoudelijk 

hetzelfde gebleven als bij de Ringvaart CV (AM/Ymere). Een goede ruimtelijke kwaliteit 

van het totale plan staat hierbij voorop. 

 

4. Zowel de hoogbouw direct aan de Ringvaart als de verhouding openbaar 

groen/aantal woningen zijn essentiële kenmerken van dit bestemmingsplan. 

Wanneer wordt deze substantiële wijziging ter goedkeuring aan de gemeenteraad 

voorgelegd? 

 

Antwoord: Er is sprake van een globaal bestemmingsplan, waarin het maximum aantal 

woningen is vastgelegd. 

 

5.  Zijn er ten opzichte van de eerder gesloten overeenkomst wijzigingen in de 

afspraken m.b.t. de grondexploitatie tussen gemeente en nieuwe 

bouwcombinatie? Zo ja wilt u de gemeenteraad hierover informeren? 

 

Antwoord: Zoals aan de gemeenteraad is meegedeeld betreft de wijziging van de 

overeenkomst alleen de bankgarantie. Met de Ringvaart CV was er sprake van een 

concerngarantie, maar voor de nieuwe bouwcombinatie was dit een te groot risico, 

omdat dit  familiebedrijven zijn. Er is met de nieuwe bouwcombinatie een bankgarantie 

gesteld om de inrichting van het openbaar gebied en het realiseren van de rotonde te 

waarborgen. De overeenkomst is voor het overige geheel overgenomen door de nieuwe 

bouwcombinatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


