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Datum waarop de vragen zijn gesteld: 15 december 2014 
 
Steller vragen: D66, Aart van Veen 
 
Onderwerp: privacy m.b.t. regionaal privacy protocol  
 
 

 
1) Klopt de hieronder genoemde samenvatting m.b.t. de gemeente Utrechtse Heuvelrug? 
 
Ja de samenvatting klopt. 
 
 
2) Op welk moment stelt het college van B&W van Wijk bij Duurstede het desbetreffende 
protocol in Wijk bij Duurstede vast en op welk moment treedt dit protocol in Wijk bij 
Duurstede in werking? 
 
Het regionaal privacy protocol is op 30-12-2014 aan het college ter vaststelling 
aangeboden. Het protocol treedt op 1 januari 2015 in werking. 
 
 
3) Wat vindt het college van B&W van de pro-actieve en duidelijke wijze waarop het college 
van buurgemeente UH de gemeenteraad actief informeert over dit onderwerp? 
 
Het is uiteraard goed om de gemeenteraad te informeren over dit belangrijke 
onderwerp. Elke gemeente doet dit op eigen wijze. Zie hiervoor ook het antwoord op 
vraag 5. 
 
 
4) Wat is de reden dat er in de gemeente Wijk bij Duurstede (nog) geen privacyprotocol is 
vastgesteld? 
 
Zoals wij u meldden in reactie op uw schriftelijke vragen d.d. 14-11-2014 is er sprake 
van een gezamenlijk regionaal privacy protocol. Onze gemeente heeft daartoe afgelopen 
oktober het initiatief genomen door een concept op te stellen en dit in de regio te 
agenderen voor bespreking. Eind november lag er een gezamenlijk concept. Vanwege 
tijdelijke afwezigheid van de betreffende medewerker is medio december het 
collegeadvies opgesteld en voorbesproken met beide betrokken wethouders. Het 
protocol in de vergadering van 30 december door het college vastgesteld.  
 
 
5) Het lijkt er sterk op dat het college van buurgemeente UH de gemeenteraad actief 
informeert en betrekt bij dit belangrijke onderwerp. Hoe waardeert het Wijkse college in dit 
licht bezien haar eigen acties? 



 
 
Het college heeft de raadsvragen die D66 stelde in november aangegrepen om de raad 
goed te informeren over de verschillende manieren waarop de gemeente omgaat met de 
privacy- wetgeving voor het sociaal domein. Inmiddels is het regionaal privacy protocol 
vastgesteld en heeft de raad ter informatie een toelichtend memo ontvangen. In vervolg 
hierop kunnen wij u melden dat met de regiogemeenten extra ondersteuning op dit 
punt is aangevraagd en toegekend. De gemeenten willen namelijk hun algehele 
privacybeleid nog eens goed herijken en formuleren, in lijn met de Wet bescherming 
Persoonsgegevens en de Europese richtlijnen hierover. De raad zal hierover nog verder 
geïnformeerd worden. 
 
 
 
Datum: 16 januari 2015 
 
 
Namens het college van B&W, 
Jan Burger en Wil Kosterman 
 
 
 


