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Onderwerp: Vragen onderzoeksrapport Autoriteit Persoonsgegevens

Geachte fractie,

In april van dit jaar verscheen het onderzoeksrapport van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het rapport is 
aanleiding voor u om aan ons college een aantal vragen voor te leggen, over de verwerking van 
persoonsgegevens in onze gemeente. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Rapportage Autoriteit Persoonsgegevens
Het college heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport ‘Verwerking van persoonsgegevens in het 
sociaal domein: de rol van toestemming’. Het onderzoek is gericht op het omgaan met persoonlijke 
gegevens in het kader van het uitvoeren van de overgedragen taken in het sociaal domein. In de 41 
onderzochte gemeenten ontbreekt het veelal aan zowel een goede analyse van het algemene juridische 
kader en aan een verdere concretisering daarvan voor de specifieke gemeentelijke praktijk.

Bescherming persoonsgegevens
Het college hecht grote waarde aan het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens binnen 
onze gemeente. Hoewel de gemeente Oude IJsselstreek niet bij het onderzoek betrokken is geweest, 
herkennen wij de gesignaleerde problematiek en tekortkomingen die in het rapport worden genoemd.
Wij hebben in 2015, net zoals de in het rapport genoemde gemeenten, veel nieuwe taken erbij gekregen op 
de gebieden jeugdzorg, werk Â inkomen, zorg voor chronisch zieken en ouderen. Om deze taken te kunnen 
vervullen verwerken wij (ook gevoelige) persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor een goede 
uitvoering van de regelingen. Hoewel wij er op toezien dat de aanvragen, het delen van gegevens en de 
toestemming hiervoor op zorgvuldige wijze plaats vindt, hebben wij ook geconstateerd dat dit nog niet 
volledig voldoet aan alle eisen, grondslagen en voorschriften die worden genoemd in het rapport van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Zo beschikken wij bijvoorbeeld nog niet over één duidelijk overzicht van de 
persoonsgegevens die in het sociaal domein mogen worden verwerkt, voor specifieke doelen en op basis 
van bepaalde grondslagen.

Stand van zaken en vervolgstappen
De materie is niet eenvoudig en een uniforme oplossing ligt niet voor de hand . U kunt zich voorstellen dat 
wanneer er sprake is van multiproblematiek, waarbij er diverse instanties betrokken zijn, er passende



procedure zullen moeten worden ontwikkeld. Procedures die enerzijds recht doen aan een correcte 
benadering van de problematiek; het inzetten en afstemmen van de juiste hulpverlening en anderzijds het 
recht op respecteren van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Zoals u in het onderzoek heeft kunnen lezen heeft de wetgever de materie wetten die de verwerking van 
persoonsgegevens regelen niet verder aangevuld (bijvoorbeeld met een kaderwet of met bepalingen die 
toezien op verwerking van persoonsgegevens bij een integrale werkwijze). Ook de recente veegwet Jeugd 
heeft hiervoor geen richtlijnen meegegeven. In plaats daarvan is gekozen voor een 'lerende praktijk’ waarbij 
gemeenten de vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe zij de uitvoering van taken in het sociaal domein gaan 
organiseren. Vervolgens bepalen zij zelf hoe (en of) zij daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) kunnen voldoen.

Voor het college zijn de in het rapport genoemde constatering niet nieuw. Daarom zijn wij al eerder gestart 
met het beschrijven van de procedures, het formuleren van de uitgangspunten en het maken van duidelijke 
werkinstructies voor het omgaan met privacy in het sociaal domein. We maken daarbij dankbaar gebruik van 
de aanbevelingen uit het rapport.
Met de vele regelingen die we kennen en de ingrijpende aanpassingen van onze processen, werkwijzen en 
de beveiliging van onze systemen, verwachten wij voor het einde van dit jaar te kunnen voldoen aan de 
gestelde normen.

Hopende hiermee uw vragen te hebben beantwoord, mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen 
hebben dat kunt u voor nadere info contact zoeken met de heer B.Kissing van het team Welzijn en 
Onderwijs. Bereikbaar via telefoonnummer(0315)292292 of e-mailemail:b.kissing@oude-ijsselstreek.nl.
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