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ongevraagd advies privacybescherming en informatiebeveiliging

Gemeente Zevenaar,
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 10,
6900 AA Zevenaar

Geacht college,
Bijgaand ontvangt u het document ‘Privacybescherming en informatiebeveiliging in het sociaal
domein’. Dit document betstaat uit twee delen, t.w.:
A.

Achtergronden van en toelichting op de privacybescherming en informatiebeveiliging.
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor taken in het sociaal domein (Wmo,
Jeugdwet en Participatiewet). De drie wetten bevatten verschillende eisen voor het opvragen
en uitwisselen van persoonsgegevens.
Gemeenten dienen al het mogelijk te doen om de privacy van burgers te beschermen en de
ingewonnen informatie beveiligen. Uit diverse onderzoeken blijkt, dat nog niet alle gemeenten
zich hier voldoende van bewust zijn.

B.

De samenvatting van een eerste inventarisatie in de gemeente Zevenaar.
Om zicht te krijgen op hoe de privacybescherming en informatiebeveiliging ervoor staan in de
gemeente Zevenaar, heeft de PRZ het gemeentelijk apparaat een aantal vragen voorgelegd.
Op 24 mei heeft dhr. Jules Lauwerier (Teamleider S&O/IBDIV), in een gesprek met Leen den
Besten en Peter van Schijndel (leden PRZ) hierop een mondelinge toelichting gegeven.

Ongevraagd advies
Uit deze inventarisatie komen enkele verbeterpunten naar voren ( de ‘nee’, de ‘weet niet’ en 1 x de ‘ja’
beoordelingen). Die hebben te maken met het werkoverleg, het interne mailverkeer en de afspraken
met de ketenpartners.
Als (ongevraagd) advies geeft de PRZ u mee om deze punten uit te werken in een verbeter- en
implementatieplan. Graag wordt de PRZ geïnformeerd over de voortgang ervan.
Tevens vindt de PRZ het wenselijk dat de gemeente aan haar burgers openheid biedt over het door
de gemeente gevoerde privacybeleid, bijvoorbeeld door dit beleid te publiceren op de website van de
gemeente.
In afwachting van uw reactie,
Een vriendelijke groet.
Namens de PRZ,

Peter Donker
Voorzitter

Peter van Schijndel
Secretaris

