
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 
 
 Doetinchem, 13 september 2017 
 
 
Rapport rekenkamer over het privacybeleid 
Van beleid naar borging 

 

 

Te besluiten om: 
1. De vijf aanbevelingen uit het rapport over te nemen:  

1.1 Kom tot een concreet uitvoerings- en implementatieplan van het privacybeleidskader 
waarmee het beleid daadwerkelijk, volledig en consequent wordt uitgevoerd.  

1.2 Besteed expliciet aandacht aan het evalueren, leren en bijstellen van het beleid.  
1.3 Geef invulling aan de organisatie en naleving van privacywaarborgen in de relatie met 

ketenpartners/bewerkers en zie toe op de naleving daarvan.  
1.4 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.  

1.5 Geef als gemeenteraad aan waarover en op welke wijze het college moet rapporteren.  
2. Het college te verzoeken uiterlijk in januari 2018 de uitwerking van de aanbevelingen aan de 

raad voor te leggen.  
 

Context 
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 
uitvoeren. In dat licht heeft de rekenkamer van Doetinchem een onderzoek laten doen naar het 
privacybeleid van de gemeente Doetinchem.  
 
Het onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre het privacybeleid van Doetinchem 
rechtmatig en doelmatig is en in hoeverre de privacy van inwoners is geborgd.  
 
Beoogd effect 
De borging van de privacy van inwoners te verbeteren.  
 
Argumenten 
1.1 Het privacybeleidskader is recent vastgesteld en moet op onderdelen uitgewerkt worden. 

Hiervoor bestaan geen concrete plannen. 
 

1.2 Er zijn geen afspraken gemaakt om de effectiviteit van het privacybeleid vast te stellen en 
gestructureerd, periodiek te evalueren en bij te stellen.  

 
1.3 De gemeente geeft beperkt invulling aan haar verantwoordelijkheid voor de verwerking van 

persoonsgegevens voor gemeentelijke taken die zijn belegd bij organisaties buiten de 
gemeente.  

 
1.4 De gemeente is zich bewust van de komst van de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG) (per 25 mei 2018) maar heeft geen impactanalyse uitgevoerd of 
invoeringsplan uitgewerkt.  
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1.5 Privacy heeft nauwelijks aandacht van de gemeenteraad. Daarbij wordt de raad op dit 

moment beperkt geïnformeerd. Privacy is een politiek belangrijk thema, de gemeenteraad 
hoort hierover geregeld geïnformeerd te worden zodat het zijn kaderstellende en 
controlerende rol goed waar kan maken. 

 

2.1 Vanuit het perspectief van de raad gaat het om een belangrijk maatschappelijk thema.  

De raad draagt niet alleen een verantwoordelijkheid voor een juiste invulling van het 

privacybeleid maar moet ook een positie innemen in de afweging tussen enerzijds de 

belangen die de gemeente heeft en anderzijds de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van inwoners. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Financiën 
Geen. 
 
Vervolg 
Het college legt uiterlijk in januari 2018 een voorstel voor over de uitwerking van de 
aanbevelingen van de rekenkamer. 
 
Bijlage 
1. Onderzoeksrapport Van beleid naar borging 
 

 

De griffier,      De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens   mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gelezen het voorstel van de griffier en de voorzitter van de raad over het rapport van de 
rekenkamer over het privacybeleid van de gemeente Doetinchem (Van beleid naar borging); 
 
gelet op artikel 108 lid 1, juncto artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
1. De vijf aanbevelingen uit het rapport over te nemen:  

1.1 Kom tot een concreet uitvoerings- en implementatieplan van het privacybeleidskader 
waarmee het beleid daadwerkelijk, volledig en consequent wordt uitgevoerd.  

1.2 Besteed expliciet aandacht aan het evalueren, leren en bijstellen van het beleid.  
1.3 Geef invulling aan de organisatie en naleving van privacywaarborgen in de relatie met 

ketenpartners/bewerkers en zie toe op de naleving daarvan.  
1.4 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.  

1.5 Geef als gemeenteraad aan waarover en op welke wijze het college moet rapporteren.  
2. Het college te verzoeken uiterlijk in januari 2018 de uitwerking van de aanbevelingen aan de 

raad voor te leggen.  
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 21 september 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 


