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Inleiding 
Eerder stelde onze fractie vragen over de illegale verstrekking van persoonsgegevens door de gemeente, waardoor inwoners 
die zich kritisch opstellen tegen de plannen voor de Jan ter Gouwweg op een in hun  beleving intimiderende wijze konden 
worden aangeschreven door de betreffende projectontwikkelaar.  
 
De gemeente erkent in de beantwoording van die vragen dat deze gegevens niet zonder toestemming verstrekt hadden 
mogen worden. Daarbij wordt aangegeven dat het om negen mensen gaat, die zich hadden opgegeven voor een 
participatiebijeenkomst. Echter ontvangen wij dit signaal ook van inwoners die zich daarvoor niet hebben opgegeven. 
Daarom hebben wij de volgende aanvullende vraag.  
 
Vraag 1 
In de beantwoording wordt aangegeven dat de persoonsgegevens gedeeld zijn in december 2020. Dit was i.h.k.v. een ronde 
tafel bijeenkomst, waar de projectontwikkelaar naast de gemeente de sessie begeleidde. Echter, een aantal inwoners heeft 
niet deelgenomen aan noch zich aangemeld voor deze sessie(s). 
 
Hoe en wanneer heeft de gemeente nog meer persoonsgegevens gedeeld met de projectontwikkelaar? 
 
Antwoord 
Er zijn door de medewerkers die bij dit project betrokken zijn geen andere adresgegevens met de projectontwikkelaar 
gedeeld dan de 9 adressen waarover we in het vorige antwoord hebben geschreven.  
Navraag bij de projectontwikkelaar leert dat er ook mensen zijn geweest die zich via de website van de ontwikkelaar zelf bij 
de ontwikkelaar hebben gemeld. Daarnaast zijn er mailadressen gedeeld in een mailwisseling over een bijeenkomst over 
participatie in de Gooise Meren die is georganiseerd in opdracht van de rekenkamer van uw raad. Bij deze bijeenkomst waren 
zowel de ontwikkelaar als een aantal omwonenden van de Jan ter Gouwweg aanwezig. Wellicht zijn die gegevens ook 
gebruikt. Als u de precieze details wilt weten over de herkomst van de adressen die ontwikkelaar heeft gebruikt, dan raden we 
u aan deze vraag bij de ontwikkelaar zelf neer te leggen. 


