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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

 

In januari 2017 zijn wij gestart met het onderzoek naar het privacybeleid van de gemeente 
Doetinchem. Hierbij bieden wij u het rapport Privacy: Van beleid naar borging aan. 
 
De behandeling van dit rapport staat op de agenda van de beeldvormende raad van 
7 september 2017. Wij geven graag een toelichting op de conclusies en aanbevelingen.  
 
Het onderzoek 
Gemeenten beheren veel, soms gevoelige, informatie van inwoners. Zij hebben een 
belangrijke rol in het delen van informatie over inwoners met andere instanties. 
De afgelopen jaren is gebleken dat niet alle gemeenten erin slagen om de 
vertrouwelijkheid van deze informatie te garanderen en te bewaren. Het is van groot 
belang dat gemeenten een adequaat privacybeleid hebben en uitvoeren. In dat licht heeft 
de rekenkamer van Doetinchem een onderzoek laten doen naar het privacybeleid van 
Doetinchem.  
 
Het onderzoek geeft antwoord op de hoofdvraag in hoeverre het privacybeleid van 
Doetinchem rechtmatig en doelmatig is en in hoeverre de privacy van inwoners is 
geborgd.  
 
Conclusie 
Ten aanzien van het eerste deel van de hoofdvraag – de rechtmatigheid en doelmatigheid 
van het privacybeleid - concludeert de rekenkamer dat het beleidskader rechtmatig is en in 
algemene zin ook doelmatig.  
 
In het tweede deel van de hoofdvraag staat de vraag centraal of inwoners er op kunnen 
rekenen dat hun privacy is geborgd. De rekenkamer concludeert dat met de aandacht die 
privacy binnen Doetinchem krijgt en de stappen die zijn gezet, de gemeente op de goede 
weg is. Echter, de uitdagingen op dit gebied blijven groot en de eisen die worden gesteld, 
worden in de toekomst steeds strenger.  
Dit leidt tot 5 deelconclusies die zijn uitgewerkt op pagina 22 van het rapport.  
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Aanbevelingen  
Op basis van het onderzoek en de conclusies doet de rekenkamer vijf aanbevelingen om 
de borging van de privacy van inwoners te verbeteren.  

 

1. Kom tot een concreet uitvoerings- en implementatieplan van het privacybeleidskader 

waarmee het beleid daadwerkelijk, volledig en consequent wordt uitgevoerd.  

2. Besteed expliciet aandacht aan het evalueren, leren en bijstellen van het beleid.  

3. Geef invulling aan de organisatie en naleving van privacywaarborgen in de relatie met 

ketenpartners/bewerkers en zie toe op de nalevering daarvan.  

4. Geef, in aanloop naar de invoering van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) in 2018, invulling aan de strengere eisen op het gebied 

van verantwoording en transparantie. Maak inzichtelijk welke afwegingen daarbij 

gemaakt worden (niet alleen qua beleid, maar ook in de praktijk) en leg dit ter 

besluitvorming voor aan de gemeenteraad.  

5. Geef als gemeenteraad aan waarover en op welke wijze het college moet rapporteren.  
 

 

Hoogachtend, 
namens de rekenkamercommissie Doetinchem, 

 
W.J. Lugtenburg-Sanders, 
voorzitter 
 

 

 

 
 
 


