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Rekenkamer Hilversum start onderzoek naar privacybescherming van
persoonsgegevens

Achtergrond
Om hun taken te kunnen uitvoeren leggen gemeenten (persoons)gegevens van inwoners vast.
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een individueel persoon. Gemeenten leggen
deze gegevens niet alleen vast, maar bewerken en delen ze ook, bijvoorbeeld met zorgaanbieders en
uitkeringsinstanties. De gemeente blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor het waarborgen van de
privacy van haar inwoners.
De rekenkamer start een onderzoek naar de privacybescherming van persoonsgegevens van de inwoners
van Hilversum. Onder privacy wordt in dit verband verstaan: het recht van elke burger om voor zichzelf
te bepalen welke gegevens over hem of haar hoe, wanneer, met wie en in welke mate worden
geregistreerd en gedeeld.
Onderzoek
Een zorgvuldige en correcte omgang met persoonlijke gegevens raakt veel aspecten van de
gemeentelijke bedrijfsvoering. Medewerkers moeten niet alleen de regels kennen, maar ze ook vertalen
naar beleid, processen, organisatie en techniek. Daarnaast kunnen medewerkers een spanningsveld
ervaren tussen privacybescherming enerzijds en een goede en efficiënte dienstverlening anderzijds.
De rekenkamer vraagt zich af welk beleid de gemeente Hilversum heeft geformuleerd en hoe dit beleid
uitwerkt in de praktijk. Daarbij komen diverse vragen aan de orde: Hoe leeft privacybescherming in de
gemeentelijke organisatie? Hoe wordt daarnaar gehandeld? Welke afspraken (met derden) zijn gemaakt
over het vastleggen en delen van persoonsgegevens? Welke belemmeringen ervaart men in de
uitvoering?
De rekenkamer verwacht het onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden.
Noot voor de redactie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad op 24 november 2010.
Taak van de rekenkamer is erop toe te zien dat het gemeentelijke beleid rechtmatig, doelmatig en
doeltreffend is. De rekenkamer bestaat uit vier onafhankelijke leden en wordt ondersteund door een
ambtelijk secretaris.
Nadere informatie:
Dorien Verloop, secretaris rekenkamer, bereikbaar op maandag, woensdagochtend en donderdag. 0356292957, d.verloop@hilversum.nl, https://www.hilversum.nl/Home/Bestuur/Rekenkamer

