
   
 

     

 
Agendapunt 6a, motie 4 - Aangenomen 

 
MOTIE 

 
Waarborgen van de bescherming van de privacy bij de decentralisaties in het 

sociale domein 
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in openbare vergadering bijeen op 29 oktober 2014. 
Gehoord hebbende de commissievergadering van 9 oktober 2014 waar het college ten aanzien van 
de waarborging van de privacy bij de drie decentralisaties in het sociale domein aangaf dat: 

 er nog niet veel duidelijkheid over gegeven kan worden; 

 er een spanningsveld zit op efficiënt werken en het doorgeven van gegevens; 

 er verwacht wordt dat jurisprudentie zal ontstaan omdat privacy een punt is dat zal gaan 
spelen; 

 we dit moeten volgen en aanvullend beleid moeten ontwikkelen. 
 
Overwegende dat: 
 

 De VNG met nadruk wijst op de noodzaak om de grootst mogelijke zorgvuldigheid te 
betrachten en daartoe extra maatregelen te nemen in de vorm van een privacyconvenant, 
immers “een privacyconvenant maakt voor alle betrokkenen –inclusief de burgers– duidelijk 
hoe partijen omgaan met persoonsgegevens en hoe de privacybescherming is geborgd.”  

 

 De aanvullende raadsmededeling van 21 oktober 2014 aangeeft dat privacy de aandacht 
heeft en dat voor jeugdigen de privacy op een correcte wijze is geborgd. Dit dekt enkel de 
jeugdigen.  

 
Van mening zijnde dat: 
 

 De vraag om privacybescherming, naast de verdere onduidelijkheden in de decentralisaties, 
wel helder is en dat het daarom proactief en integraal aangepakt kan worden. 

 
Verzoekt het college: 
 

 Een privacyconvenant op te stellen conform de aanbeveling van de VNG en deze als 
beslisnota voor te leggen aan de raad.  

 Te zorgen dat medewerkers van de gemeente en hulpverleners training krijgen in het gebruik 
van het privacyconvenant. 

 Regelmatig te evalueren of het convenant nog aansluit bij de praktijk en de medewerkers zich 
houden aan de afspraken. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens  
D66 fractie   Maarten Vermeulen 
SP fractie  Mike van Heumen 
VVD fractie  Eddy Matthijssen 
Groen Links fractie Klaartje Koenraad 
PvdA fractie  Esther Derks 
VLP fractie  Arwen van Gestel 
 
 
 
 
 
 
*Bron: https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/vng-raadgever-privacy-en-de-decentralisaties-maart-2014.pdf 


