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De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 8 mei 2014.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat
Tijdens de commissievergadering van 6 maart 2014 door D66
en andere partijen aan de wethouder is gevraagd te zorgen dat
de privacy van burgers wordt gewaarborgd bij de sociale wijkteams.
De wethouder repliceerde dat daar geen extra maatregelen
voor nodig waren; hij stelde “dat de privacy bij wet is geregeld.
Dat hoeft dus niet expliciet te worden opgenomen”.
D66 daarop vroeg waarom de wethouder de privacywetgeving
niet wil verwerken in een protocol voor de sociale wijkteams.
Dit opnieuw aan de orde kwam in de commissievergadering van
23 april 2014 en het weer door de wethouder werd gebagatelliseerd.
De VNG met nadruk wijst op de noodzaak de grootst mogelijke
zorgvuldigheid te betrachten en daartoe wel extra maatregelen
te nemen in de vorm van een privacyprotocol en -convenant,
immers: “Een privacyconvenant maakt voor alle betrokkenen –
inclusief de burgers – duidelijk hoe partijen omgaan met persoonsgegevens en hoe de privacybescherming is geborgd.” (zie
ook
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/vngraadgever-privacy-en-de-decentralisaties-maart-2014.pdf).
Roept het college op:
Een privacyconvenant op te stellen voor de sociale wijkteams
en deze als beslisnota voor te leggen aan de raad.
Door een onafhankelijke partij een PIA (Privacy Impact Assessment) uit te laten voeren op het (concept-)convenant.
Te zorgen dat medewerkers van de gemeente en hulpverleners
training krijgen in het gebruik van het privacyconvenant.
Regelmatig te evalueren of het convenant nog aansluit bij de
praktijk, en of de medewerkers zich houden aan de afspraken.
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Deze evaluaties periodiek aan de raad voor te leggen met eventueel een voorstel om op basis van de bevindingen het convenant aan te passen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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