
 

Schriftelijke vragen aan het college                

 

 

Reg. nr: 2014-58 

Datum: 14 november 2014 

Aan de voorzitter van de raad 

Stellers vragen: Fractie van D66 

Onderwerp: Privacy m.b.t. cliëntgegevens 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1) Kent het college het artikel d.d. 12 november "Gemeenten te laks met privacy" uit 'de 

Telegraaf'? 

 

2) Zijn zorgprofessionals die uit naam van de gemeente Wijk bij Duurstede per 1 januari a.s. 

zorg verstrekken gehouden aan privacyregelgeving? Zo ja, waar is dat geregeld? 

 

3) Welke cliëntgegevens zijn vanaf 1 januari toegankelijk voor zorgprofessionals? 

 

4) Welke cliëntgegevens zijn vanaf 1 januari toegankelijk voor de in Wijk bij Duurstede bij 

de zorg betrokken vrijwilligers? 

 

5) Zijn vertrouwelijkheid/geheimhouding, het recht om het dossier in te mogen zien en het 

recht om al dan niet in te stemmen met het delen van persoonlijke gegevens uit cliënt 

dossiers geregeld per 1 januari a.s.? Zo ja: hoe dan? 

 

6) Wie bepaalt of een zorgprofessional dan wel een bij de zorg betrokken vrijwilliger toegang 

krijgt tot cliëntgegevens? 

 

7) Durft het college de fractie van D66 de garantie af te geven dat een vertrouwelijke en 

zorgvuldige omgang met cliëntgegevens door zorgprofessionals alsmede vrijwilligers is 

gewaarborgd voor alle onder het college vallende zorgactiviteiten met ingang van het nieuwe 

jaar? 

 

8) Tot in welke mate zijn in Wijk bij Duurstede woonachtige zorgcliënten door het college 

op de hoogte gebracht van privacyregelgeving en hun rechten omtrent privacy? 

 

 

Toelichting: 

Op 12 november verschijnt er in "de Telegraaf" een artikel dat stelt dat gemeenten te laks 

zijn met privacybescherming van zorgcliënten in het algemeen.  

Eerder al o.a. tijdens de voorbespreking op 28-10-2014 vroeg de D66 fractie aan het college 

om duidelijkheid. Bij monde van wethouder Kosterman (Jeugdzorg) zou er nog een VNG-

model volgen, dat privacybescherming en het delen van gevoelige gegevens zou gaan 

regelen. D66 was dus ongerust en het bericht in 'de Telegraaf' geeft weinig vertrouwen; 

integendeel. Dit vormt reden om deze vragen te stellen. 

 

Aart van Veen, D66 

 

 



 


