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Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het advies van de Sociale Raad inzake het 
privacybeleid sociaal domein van de gemeente Doetinchem. Uit uw advies blijkt dat u zich zeer 
heeft verdiept in de materie hetgeen wij zeer waarderen. Een groot aantal van uw adviezen 
nemen wij over, andere onderdelen van uw advies lichten wij nader toe. In onze 
beantwoording hanteren wij de door u in uw advies gevolgde indeling. Voor de goede orde 
merken wij op dat bij totstandkoming van het privacybeleid voor het sociaal domein gebruik is 
gemaakt van externe expertise.

Publieksfolder ‘Privacy in het sociale domein’.
U bent van mening dat deze folder niet voldoet aan het begrip ‘publieksvriendelijk’. Dit 
betreuren wij. Uw advies is voor ons aanleiding geweest de afdeling communicatie nogmaals te 
vragen de folder te screenen en aan te passen op publieksvriendelijkheid. Wij gaan er vanuit 
dat deze aangepaste folder thans nog meer dan voorheen publieksvriendelijk is.

Werkinstructie ‘Omgaan met privacy’.
U wijst op onze verantwoordelijkheid om ook voor Buurtplein B.V. en Laborijn tot een 
privacyreglement en een werkinstructie te komen. In dat kader kunnen we u melden dat 
Buurtplein B.V. in concept een eigen privacybeleid gereed heeft. Laborijn is een organisatie in 
ontwikkeling waar men in de nabije toekomst aan de slag zal gaan met de ontwikkeling van een 
privacybeleid. Zij nemen graag kennis van hetgeen bij de gemeente Doetinchem is ontwikkeld.

In de werkinstructie komt aan de orde dat een medewerker van de afdeling Zorgplein 
instanties kan informeren over situaties waarbij sprake is van ernstige bedreigingen. Wij 
hebben uw suggestie om te vermelden dat deze melding niet anoniem kan plaatsvinden, 
overgenomen.

Gegevensverwerking in het sociaal domein, hoe doen we dat bij de gemeente 
Doetinchem
U vindt dat strakker dan nu moet worden aangegeven dat Buurtplein en Laborijn moeten 
werken volgens de gemeentelijke privacynota. Wij nemen deze aanbeveling in die zin over dat 
we eisen dat beide organisaties werken volgens de eisen van de Wet bescherming
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persoonsgegevens en dat nadere afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een tussen de 
gemeente Doetinchem en deze organisaties te sluiten bewerkersovereenkomst.
U adviseert om op te nemen wat de werkwijze is bij intergemeentelijke en andere instanties 
(bijvoorbeeld de GGD) die betrokken zijn bij de overdracht van persoonsgegevens binnen het 
sociale domein. Dit advies nemen wij over door aan te geven dat wij in die gevallen verlangen 
dat tussen partijen een bewerkersovereenkomst wordt gesloten waarin de wijze waarop 
persoonsgegevens worden gedeeld, is geregeld.

Vertrouwensrelatie
Wij nemen overeenkomstig uw advies in de werkinstructie voor medewerkers van de afdeling 
Zorgplein op dat wanneer bij een gesprek andere dan de gebruikelijke functionarissen aanwezig 
zijn, bijvoorbeeld een stagiaire, hiervoor toestemming van de cliënt noodzakelijk is.

Uw opmerkingen over het vastleggen van gegevens leiden ook tot een aanpassing. Wij hebben 
naar aanleiding van deze opmerking in paragraaf 2.2.4 opgenomen dat gedurende de periode 
waarin de problematiek van de cliënt aan de orde is, de hiervoor noodzakelijke gegevens 
binnen het werkproces worden vastgelegd. Het spreekt voor zich dat cliënten het recht 
hebben om hun dossier in te zien alsmede een verzoek kunnen doen tot wijziging of 
doorhaling van hun gegevens. Indien de problematiek waarmee cliënt te maken heeft niet meer 
aan de orde is, wordt het werkdossier overgedragen aan het archief. Alvorens dit te doen, zal 
de behandelend ambtenaar het dossier opschonen. Dit betekent dat aantekeningen en 
dergelijke door hem worden verwijderd. Een gearchiveerd dossier kan worden ingezien door 
de behandelaar, de medewerker van het archief, betrokkene en een derde met toestemming 
van betrokkene. Het dossier wordt vernietigd met inachtneming van de termijnen van 
Selectielijst Nederlandse Gemeenten. Voor wat betreft aanvragen op grond van de Wet 
maatschappelijke voorziening 2015 geldt dat deze gedurende 15 jaar worden bewaard en 
daarna worden vernietigd.

U geeft aan dat er voorbeelden zijn waarbij het complete medische dossier wordt opgevraagd 
in plaats van datgene wat werkelijk noodzakelijk is voor de behandeling van een aanvraag. Wij 
hebben bemerkt dat daar waar medische gegevens worden opgevraagd bij een cliënt, deze vaak 
alle hem betreffende gegevens verstrekt. Dus ook die gegevens die voor de beoordeling van de 
aanvraag niet noodzakelijk zijn. Wij zullen in ons beleidskader voor het sociaal domein 
opnemen dat als deze situatie zich voordoet, het volledige medische dossier wordt 
opgeschoond tot een zodanig dossier als wat voor de behandeling van de aanvraag 
noodzakelijk is.

U geeft aan dat bij het compleet krijgen van een dossier soms gegevens van derden 
noodzakelijk zijn voordat een beslissing op de gevraagde voorziening kan worden genomen.
Dat lukt soms niet omdat er allerlei spanningen heersen waarbij die derde niet wenst mee te 
werken. U geeft aan dat een hardheidsclausule hiervoor noodzakelijk is. In reactie hierop 
melden wij u dat wij ook zonder een dergelijke expliciet opgenomen hardheidsclausule 
bevoegd zijn om, passend binnen wet- en regelgeving, naar bevind van zaken te handelen. Wij 
vinden dit voor de door u geschetste problematiek voldoende en vinden het dus niet 
noodzakelijk een expliciete hardheidsclausule op te nemen.

Uw advies met betrekking tot de voetnoot op bladzijde 4 nemen wij over: aangegeven wordt 
dat de buurtcoaches allemaal verplicht zijn zich te laten registreren in een beroepsregister. 
Voor de goede orde; alle buurtcoaches zijn ook geregistreerd.
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U vindt dat de termen buurtcoach en consulent door elkaar heen worden gebruikt. Dat leidt 
tot verwarring en geeft geen duidelijk beeld over wie het in het privacydocument gaat. In uw 
beleving zijn dat de medewerkers van de gemeente. U adviseert het hele document hierop te 
screenen. Dit hebben wij gedaan. Daar waar nodig hebben wij zaken verduidelijkt.
Verder hebben wij in de inleiding duidelijker dan nu aangegeven dat het privacydocument 
betrekking heeft op medewerkers van de gemeente Doetinchem en niet op die van Buurtplein 
B.V. of Laborijn.

De kop van paragraaf 2.1.4 hebben wij overeenkomstig uw advies aangepast.

Paragraaf 2.2.2 van het privacydocument voor het sociaal domein gaat over signalering en de 
rol van de buurtcoach hierin. U heeft gelijk wanneer u zegt dat het privacydocument enkel 
betrekking heeft op de gemeente Doetinchem. Dit hebben wij op basis van uw advies 
explicieter dan voorheen duidelijk gemaakt. Een en ander laat onverlet dat de rol van de 
buurtcoach in het sociaal domein van groot belang is en dat deze een cruciale rol vervult bij 
signalering. Wij laten paragraaf 2.2.2 van het privacydocument voor het sociaal domein dan 
ook grotendeels intact maar voegen er aan toe dat de buurtcoach strikt genomen niet onder 
de werking van dit document valt.

Uw suggestie om bij signalen die niet worden gebruikt concreet aan te geven hoe lang deze 
worden gebruikt, kunnen wij niet overnemen omdat dit afhankelijk is van de omstandigheden 
van het geval. Uw suggestie heeft ons wel doen besluiten het volgende in paragraaf 2.2.3 van 
het privacydocument aan te passen; indien signalen evident niet worden gebruikt, worden deze 
onmiddellijk vernietigd in de overige gevallen is de bewaartermijn afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval. Deze toevoeging verplicht de medewerker van de gemeente 
om na te denken over de vraag hoe lang signalen moeten worden bewaard.

In paragraaf 2.2.3 verwijzen wij, overeenkomstig uw advies, naar de nota “Gegevensuitwisseling 
in de bemoeizorg” van de GGD, GHOR Nederland, GGZ Nederland en de KNMG.

In paragraaf 2.2.5 wordt “verwacht” overeenkomstig uw advies vervangen door “eist”. Van 
ketenpartijen eist de gemeente dat zij dezelfde eisen als de gemeente stelt aan de beveiliging 
van persoonsgegevens.

Uw redactionele opmerking voor wat betreft pagina 4 en uw opmerking met betrekking tot de 
titel van het privacydocument hebben wij overgenomen.

U geeft aan dat in mei 2018 een nieuwe Europese verordening op het gebied van privacy in 
werking treedt. In deze verordening is de verplichting opgenomen om in duidelijke en 
begrijpelijk taal uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor deze 
worden gebruikt. U adviseert het privacydocument voor het sociaal domein op deze 
verplichting te screenen. Dat hebben wij gedaan. Wij constateren geen strijdigheid met 
genoemde verordening. Uw advies is voor ons aanleiding om in paragraaf 2.3.2 (leg uit wat je 
doet en waarom) te verwijzen naar de nieuwe Europese verordening op het gebied van 
privacy.

In de inleiding hebben wij overeenkomstig uw advies verwezen naar de Wet bescherming 
persoonsgegevens en de toezichthouder in dit verband, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Uw advies heeft tot aanpassingen geleid van de publieksfolder ‘Privacy in het sociale domein’, 
het beleidskader voor het sociale domein “Gegevensverwerking in het sociaal domein, hoe 
doen we dat bij de gemeente Doetinchem” en de werkinstructie voor de afdeling Zorgplein. 
De aangepaste documenten treft u bij deze brief aan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Doetinchem,

secreuris burgemeester


