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ALDUS VASTGESTELD 12 APRIL 2017 

 

 

Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem 

 

 

Te besluiten om: 

1. Het Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem als algemeen kader voor het naleven van 

privacywetging vast te stellen hetgeen onder andere betekent:  

- de gemeente is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die gepaard gaat 

met de verwerking van persoonsgegevens; 

- een proceseigenaar voert de regie over de verwerking van persoonsgegevens waar hij 

verantwoordelijk voor is en hanteert hierbij een evenwichtige aanpak; 

- de gemeente faciliteert de rechten van burgers bijvoorbeeld het snel en adequaat afhandelen 

van vragen; 

- het bevorderen van een privacybewuste organisatiecultuur. 

2. Kennis te nemen van het privacybeleid voor het sociale domein, de werkinstructie ‘Omgaan met 

privacy’, de informatiefolder ‘Uw gegevens in het sociale domein’ en de model 

bewerkersovereenkomst. 

 

Context 

Met de komst van taken in het sociaal domein naar de gemeenten is de noodzaak voor het opstellen 

van een algemeen privacybeleidskader en een bijzonder privacybeleidskader voor het sociaal domein 

meer dan voorheen noodzakelijk geworden. Dit omdat in het kader van een gecoördineerde aanpak 

van problemen waar burgers in het sociaal domein tegen aan lopen vaak zeer gevoelige 

persoonsgegevens tussen verschillende instanties worden gedeeld. Gelet hierop wordt u:  

- voorgesteld om vanwege uw kaderstellende rol het Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem 

vast te stellen; 

- geïnformeerd over de vaststelling door ons college van verscheidene privacydocumenten voor het 

sociaal domein.  

 

Beoogd effect 

Het Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem heeft tot doel de verwerking van persoonsgegevens 

bij de gemeente Doetinchem op een hoger plan dan nu te tillen. De afgelopen periode zijn er in dat 

verband reeds stappen gezet: de door ons college onlangs vastgestelde werkinstructie voor het 

Zorgplein werd in de praktijk al gehanteerd, de Kennistoets Informatiebeveiliging is reeds twee keer 

gehouden, medewerkers van Buurt- en Zorgplein zijn in bijeenkomsten geïnformeerd over de 

verwerking van persoonsgegevens en er zijn al diverse bewerkersovereenkomsten met derden 

gesloten. Bij het opstellen van het Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem is overigens gebruik-

gemaakt van externe expertise.  

 

Argumenten 

1.1. Het is goed om een algemeen privacybeleidskader te hebben. 

De voornaamste wet in Nederland op het gebied van bescherming van persoonsgegevens is de Wet 

bescherming persoonsgegevens. Hoewel deze wet duidelijkheid verschaft over de verwerking van 

persoonsgegevens, is het wenselijk de uitgangspunten van de Wet bescherming persoonsgegevens te 

vertalen in een beleidskader. Dit algemene beleidskader is een zogenaamde kapstokregeling. Het gaat 

niet in op spelregels die gelden voor specifieke situaties. Voor zover een specifieke situatie wel aan 

de orde is, wordt via themabeleid (bijvoorbeeld op het terrein van het sociaal domein) nadere 

invulling aan het algemene kader gegeven.   
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De kern van het Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem is terug te vinden in hoofdstuk 4. 

Onverminderd de eindverantwoordelijkheid van ons college wordt ervan uitgegaan dat de 

proceseigenaar, veelal een afdelingshoofd, verantwoordelijk is voor een ordentelijke omgang met 

persoonsgegevens binnen zijn afdeling. Hij doet dit aan de hand van een door hem op te stellen 

procesplan.  

 

1.2  De complexheid van de gegevensverwerking in het sociaal domein eist een eigen privacybeleidskader. 

In het sociaal domein worden veel persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld tussen de gemeente, 

Buurtplein, aanbieders van zorg en de politie. Om duidelijkheid te verschaffen wat wel en niet is 

toegestaan, is het privacybeleid voor het sociaal domein opgesteld. Dit beleid is inmiddels door ons 

college vastgesteld. Wij stellen u voor hier kennis van te nemen. Er gelden vier uitgangspunten die bij 

de verwerking van persoonsgegevens in acht moeten worden genomen:  

 

 Het hulpverleningsperspectief is leidend. Dit betekent dat de hulpvraag van de cliënt voorop staat 

en dat deze vraag de reikwijdte bepaalt van de mogelijkheid van verwerking van 

persoonsgegevens. 

 Gegevensverwerking vindt plaats op basis van ‘need to know’ en niet op basis van ‘nice to know’. 

Dit betekent dat alleen naar die persoonsgegevens wordt gevraagd die noodzakelijk zijn voor het 

in behandeling van de hulpvraag. 

 Gegevensverwerking vindt plaats op basis van transparantie. Aan de cliënt moet voortdurend 

worden uitgelegd wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. 

 Er moet gezorgd worden voor betrokkenheid van de cliënt. Dit houdt in dat er sprake moet zijn 

van een vertrouwensrelatie tussen de hulpvrager en degene die met hem in gesprek is. In dat 

kader wordt er een open gesprek gevoerd over het al dan niet verstrekken/opvragen van 

persoonsgegevens. 

 

Naast privacybeleid voor het sociaal domein hebben wij een werkinstructie voor medewerkers van 

het Zorgplein vastgesteld en een informatiefolder voor burgers. Ook hebben wij een 

modelbewerkersovereenkomst vastgesteld. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de gemeente 

en een derde partij indien laatstgenoemde in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de 

gemeente gegevens verwerkt. Ook ten aanzien van deze documenten stellen wij u voor hier kennis 

van te nemen. Het privacybeleid voor het sociaal domein hebben wij ter advisering voorgelegd aan de 

Sociale Raad. Het advies van de Sociale Raad en onze reactie hierop hebben wij ter informatie 

bijgevoegd. 

 

Kanttekeningen 

Uitvoerbaarheid 

Gezien de omvang van de door ons college en uw raad vast te stellen documenten is nagedacht over 

de uitvoering hiervan. De jaarlijks door de medewerkers af te leggen Kennistoets Informatie-

beveiliging zal hierbij een belangrijke rol spelen. Deze Kennistoets zal uitgebreid worden met het 

onderdeel ‘privacy’ zodat de bewustwording van de medewerkers op dit terrein zal toenemen. 

Ook in de jaarlijks terugkerende integriteitsmaand zal richting de medewerkers aandacht worden 

gevraagd voor privacy. 
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Financiën 

Dit voorstel heeft geen directe financiële gevolgen. Wel is van belang te melden dat de 

boetebevoegdheid van de toezichthouder op privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens, met ingang 

van 1 januari 2016 is uitgebreid. Er kunnen boetes worden opgelegd wegens overtreding van de 

Wet bescherming persoonsgegevens tot € 810.000,- of 10% van de jaaromzet van de overtreder. 

Dit is een extra argument om op een goede manier om te gaan met de bepalingen uit de 

Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

Vervolg 

Na vaststelling van het Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem zal dit, samen met de door ons 

college reeds vastgestelde documenten, worden bekendgemaakt. De informatiefolder met betrekking 

tot het sociaal domein zal op een vaste plek op de website van de gemeente Doetinchem komen te 

staan. Ook zal worden gestart met de uitvoering van het beleid zoals hiervoor beschreven.  

 

Bijlagen 

1. Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem. 

2. ‘Gegevensverwerking in het sociale domein. Hoe doen we dat bij de gemeente Doetinchem’. 

3. De werkinstructie ‘Omgaan met privacy’. 

4. Informatiefolder ‘Uw gegevens in het sociale domein’.  

5. Model bewerkersovereenkomst. 

6. Brief van de Sociale Raad. 

7. Brief aan de Sociale Raad.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Privacybeleidskader Gemeente 

Doetinchem; 

 

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Het Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem als algemeen kader voor het naleven van 

privacywetging vast te stellen hetgeen onder andere betekent:  

- de gemeente is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die gepaard gaat 

met de verwerking van persoonsgegevens; 

- een proceseigenaar voert de regie over de verwerking van persoonsgegevens waar hij 

verantwoordelijk voor is en hanteert hierbij een evenwichtige aanpak; 

- de gemeente faciliteert de rechten van burgers bijvoorbeeld het snel en adequaat afhandelen 

van vragen; 

- het bevorderen van een privacybewuste organisatiecultuur. 

2. Kennis te nemen van het privacybeleid voor het sociale domein, de werkinstructie ‘Omgaan met 

privacy’, de informatiefolder ‘Uw gegevens in het sociale domein’ en de model 

bewerkersovereenkomst. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 12 april 2017. 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

          , vicevoorzitter 

 

 


