
 1 

 

 

MOTIE VAN DE RAADSLEDEN FARAHNAZ FRÄSER (D66/GROENLINKS), LEEN 

KRUITHOF (CDA), ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) EN HENK VAN OS (PARTIJ 18PLUS) 

INZAKE PRIVACY PROTOCOL SOCIAAL DOMEIN 

 

Voorgesteld: 6 november 2014 

 

Nr. 2014 – 21 

 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, nr. 89424, agendapunt 4 B, over de Aanbieding Programmabegroting 2015 en het 

Collegeprogramma; 

 

constaterende dat:  

 

 door de decentralisaties in het sociale domein (jeugdzorg, awbz en participatiewet) de 

gemeente meer persoonsgegevens van burgers te verwerken krijgt, waaronder medische 

en strafrechtelijke (de zogenaamde bijzondere) persoonsgegevens; 

 vrijwilligers in het sociale domein ook toegang kunnen hebben tot deze gegevens; 

 niet in alle gemeentelijke beleidskaders betreffende het sociale domein evenveel aandacht  

is voor de privacy; 

 de wet bescherming persoonsgegevens regels stelt aan het delen van gegevens; 

 

overwegende dat: 

 

 het streven naar een integrale aanpak voor een gezin (“één gezin, één plan”)  alleen kan 

slagen als betrokken hulpverleners goed samenwerken;  

 deze integrale aanpak vraagt dat persoonsgegevens tussen de verschillende hulpverleners 

worden gedeeld;  

 de nagestreefde integraliteit in het sociale domein het  risico van het bovenmatig delen van 

persoonsgegevens met zich meebrengt;  

 het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op verschillende momenten zorgen 

heeft geuit over de wijze waarop de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt 

gewaarborgd;  

 de wet eist dat partijen van tevoren afspreken of er gegevens uitgewisseld kunnen worden 

en wat het doel of de noodzaak van de gegevensuitwisseling is. Als het gaat om een 

samenwerking tussen partijen – zoals in een sociaal wijkteam – dan kan de gemeente de 

werkwijze vastleggen in een privacyconvenant.  

 de aanwezigheid van een privacy-protocol bijdraagt aan de onderkenning van de risico’s 

van het delen van informatie; 

 

verzoekt het college om, 

 vóór 1 januari 2015 een privacy-convenant voor het sociale domein af te sluiten met de 

sociale partners en daarin afspraken te maken over de aanwezigheid van een privacy-

protocol; 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De raadsleden, 

 

 

 

F. Fräser (D66GroenLinks)    L. Kruithof (CDA) 

 

 

 

A. Ripmeester (PvdA)    H. van Os (Partij 18PLUS) 

 

 

 

 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 18: EVR, PvdA, CDA, D66/GL, CU, VVD, P18P 
Tegen 11: LR, SGP 
 
Afgedaan via afdoeningsbrief 185955 in commissie Samen leven d.d. 27 augustus 2015 

 


