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Amendement voor de vergadering van de raad van: 16 april 2020 

 

Agendanummer: 10 

 

Onderwerp: Programma datagedreven sturing 

 

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

 

Als beslispunt 5 toe te voegen: 

 

De volgende voorwaarden te stellen voor (de start van) de uitvoering van het 

programma: 

a. Het voldoen aan de wettelijke eisen inzake gegevensbescherming en daarmee het in 

functie zijn van de Functionaris Gegevensbescherming in de HLT-organisatie. 

b. Het toepassen van de principes voor de digitale samenleving zoals verwoord in de 

VNG-brief van 1 november 2019 en waarmee de BALV van de VNG op 29 november 

2019 heeft ingestemd. 

 

Toelichting: 

Ad a. 

Wij zijn van mening dat de Functionaris Gegevensbescherming (FG) een cruciale rol 

vervult  in het voorgestelde programma. Dit geldt ook, of wellicht zelfs des te meer, in 

het begin van het programma als de basis wordt gelegd (o.a. met de inrichting van data-

governance) voor het leveren van inhoudelijke producten. In de op 15 april jl. aan de 

raad gestuurde raadsbrief geeft het college aan dat naast de FG er ook andere 

instrumenten ingericht zijn ter bewaking van de privacy. Echter de Algemene verordening 

gegevensbescherming legt de eindverantwoordelijkheid voor het juist toepassen van 

deze regelgeving in de organisatie neer bij de FG. 

Ad b. 

Wij maken ons zorgen over de ethische aspecten van het verwerken van data in het 

voorgestelde programma. In de raadsbrief wordt hier ook op ingegaan, o.a. door te 

stellen dat elk project wordt getoetst langs de lijn van de “ethische data assistent”. Voor 

zover mogelijk zouden wij hiervoor echter ook kaders willen stellen aan de voorkant. 

Voor zover wij kunnen nagaan zijn deze beperkt voorhanden. Wij zien de vorig jaar door 

de VNG vastgestelde principes voor de digitale samenleving in dit opzicht wel als een 

stap in de goede richting (zie bijlage: VNG-ledenbrief 19/091). 
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