
Geachte gemeenteraad,

Op 11 februari 2021 is in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling gesproken over de 'Uitgangspuntennota 2022 
GGD NOG'. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie, heb ik in het Algemeen Bestuur van de GGD NOG 
gevraagd om toelichting op een aantal punten.

In deze memo vindt u de beantwoording van deze vragen door de GGD NOG. 
Daarnaast is door de GGD NOG ook in een brief uitgebreide informatie gegeven over de datadiefstal. Die brief is ook 
bijgeplaatst in het RIS.

Hoe zit het met de datalekken van de GGD in onze regio?
Eind januari 2021 kwam de diefstal aan het licht van persoonsgegevens uit de landelijke covid-systemen voor testen 
en vaccineren (CoronIT) en voor bron- en contactonderzoek (HPZone Lite). Door deze diefstal zijn we op harde wijze 
geconfronteerd met kwetsbaarheden in onze ICT-systemen en de vergaande gevolgen hiervan. Er loopt op dit 
moment een politieonderzoek, waardoor we nog niet precies weten hoe groot de datadiefstal is en welke 
persoonsgegevens het betreft. Er is geen enkele aanwijzing voor betrokkenheid van medewerkers van GGD NOG bij 
de diefstal. 

Inmiddels heeft GGD NOG ruim 150 e-mails met vragen van mensen of verzoeken om verwijdering van gegevens. 
GGD GHOR heeft richtlijnen en een stroomschema geleverd om de afhandeling door de 25 GGD’en zo veel mogelijk 
af te stemmen. GGD NOG is gestart met de afhandeling van de verzoeken. 

Hoe staat het met het vaccineren?
GGD NOG volgt de landelijke opdrachten voor vaccinaties tegen covid. De beschikbaarheid van de verschillende 
vaccins is de belangrijkste beperkende factor. Op dit moment zijn er 4 locaties (Zutphen, Doetinchem, Apeldoorn, 
Harderwijk) voor vaccineren in de regio. In maart en april volgen locaties in Lichtenvoorde, Borculo en Heerde. Tot nu 
toe zijn ongeveer 300 medewerkers geworven en getraind voor het vaccineren. die werkzaam zijn op een van deze 4 
locaties in onze regio.

Klopt het, dat de callcenter medewerkers in het kader van Corona, (fors) minder betaald krijgen dan de ‘normale’ 
medewerkers van de GGD NOG?
Nee, dit klopt niet voor de medewerkers die GGD NOG via uitzendorganisaties inschakelt voor testen, bron- en 
contactonderzoek, informatie en advies, vaccineren en ondersteunende functies. De uitzendkrachten worden op een 
vergelijkbaar niveau ingeschaald als medewerkers van de reguliere GGD. Als een functie bij GGD NOG nog niet 
bestond, wordt met een functie-analist de inschaling beoordeeld. 
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