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Onderwerp: Visie document Privacy

Geacht college,
De Participatieraad is gevraagd een advies uit te brengen met betrekking tot het Visie document
Privacy. De Participatieraad waardeert het dat dit document is voorgelegd.
Hierbij ontvangt u ons advies op hoofdlijnen. Wij zien dit document als richtinggevend voor de nog op
te stellen gemeentelijke verordening Privacy beleid, waar wij te zijner tijd graag eveneens over willen
worden geïnformeerd en advies over willen geven.
De Participatieraad kan zich vinden in uw keuze voor een integrale aanpak (1 kind, 1 gezin, 1 plan en
1 contactpersoon) en deling van gegevens, mits:
a) dit binnen de geldende wetgeving/juridische kaders van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en de gegevens verwerking een rechtmatige grondslag krijgt.
b) dit binnen het nog vast te stellen (nieuwe) gemeentelijke privacy beleid past met als uitgangspunt
een zo beperkt mogelijke deling van gegevens, dit wordt geborgd en m.b.t. de invulling
aansluiting bij de Wbp wordt gezocht, en deze deling achterwege blijft als wettelijke
geheimhouding geboden is.
c) in de praktijk de contactpersoon een geregistreerde professional is ( liefst BIG of SKJ ) of deze
contactpersoon verantwoording verschuldigd is aan een dergelijke professional.
d) professionals m.b.t. de gegevensdeling een zorgvuldige afweging maken aan de hand
van subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid, zodanig dat de cliënt (als
belanghebbende en ook kwetsbare partij) zo volledig mogelijk recht wordt gedaan, geen
onnodige schade wordt aangedaan en tegenover derden een strikt vertrouwelijk karakter
hebben.
e) de professionals hun afweging zorgvuldig en schriftelijk verantwoorden en vastleggen in
het dossier.
f) het informatie-, inzage- en correctierecht van cliënten concreet vorm en inhoud wordt
gegeven en de cliënt zich hierbij door een deskundige mag laten bijstaan.

g) de cliënt actief ( zowel mondeling als schriftelijke) gewezen wordt op zijn wettelijke
rechten en de beroepsmogelijkheid tegen de genomen beslissing, inclusief en de
mogelijkheid tot het indienen van een klacht. Een dergelijke klacht wordt behandeld
overeenkomstig de door de gemeente vastgestelde klachtenregeling.
h) Het college zorg draagt voor het informeren van inwoners van de gemeente over de
verwerking van persoonsgegevens en de verantwoordelijkheid neemt voor de
rechtsbescherming van cliënten en toezicht houdt op de naleving van de verordening.
Naast bovengenoemde punten willen we ook graag aandacht vragen voor het
bewustwordingsproces ten aanzien van het voorgenomen privacy beleid bij alle betrokken partijen,
inclusief de vrijwilligers.
Wij zien uw reactie graag binnenkort tegemoet.
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