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Onderwerp Rekenkameronderzoek Privacy in het sociaal domein 

Datum 8 november 2017 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Luijten 
(D66) Bruins 
(CDA) Van Tilburg 
(PvdA) Bekkema 
(GL) Vonk 
(HvBNM) 
(50PLUS) 
(Gewoon GooiseMeren) Philipse 
(GDP) Kruyt 

Meesprekers Anton Barske (voorzitter rekenkamercommissie) 
Marije van Dodeweerd (lid rekenkamercommissie) 
Peter Castenmiller (onderzoeker PBLQ) 
Yvet Bommeljé (onderzoeker) 

Aanwezig namens college Franx 

Ambtelijke ondersteuning  Rigters, Lensselink 

Voorzitter Boudewijnse 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken kort 
toe.  
Van Dodeweerd geeft namens de rekenkamercommissie een korte toelichting 
op het onderzoek.  
VVD vraagt op blz 12 naar het gedrag van medewerkers, hoe blijkt dat men 
elkaar erop aanspreekt? Rapport is positief, maar toch veel oranje en rood bij 
de stoplichten. Voor het college: wat zou volgens hen de rol van de raad zijn? 
CDA vraagt naar de kwaliteitsmedewerkers. En naar in gesprek gaan met de 
cliënten. En naar de functionaris gegevensbescherming: is dat verplicht? 
PvdA vraagt naar de cliëntenraden en wat hier de verbeterpunten zijn.  
D66 vraagt ook naar de stoplichten. En wanneer de verbeterpunten te zien 
zijn. 
Van Dodeweerd gaat in op de vragen.  
Castenmiller gaat in op een aantal praktische zaken uit het onderzoek. 
Rigters gaat in op de rol van Siso en van de functionaris gegevensbescherming. 
Er wordt nog gekeken hoe de FG in te vullen, waarschijnlijk wordt er regionaal 
iemand aangesteld. 
De wethouder en dhr. Lensselink gaan in op de vragen in. 
VVD vraagt hoe vaak de raad hierover geïnformeerd zou moeten worden. En 
hij vraagt naar de datalekken. 
De wethouder zegt dat er nieuwe richtlijnen komen hoe de raad te informeren. 
Dhr. Lensselink gaat in op de datalekken.  
CDA vraagt naar de maatregelen die nu al genomen worden. 
Dhr. Lensselink geeft voorbeelden hoe privacy levend wordt gehouden in de 
organisatie. 
Dhr. Barske geeft een kort slotwoord. 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

Unaniem wort voorgesteld dit onderwerp op de agenda van de 
besluitvormende raad te zetten. 

 


