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Beleidskader Participatiewet (67794) 78046 
Commissie Openbaar: 

Openbaar 
BBVnummer: 67794 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 75387 d.d. 29 juli 
2014; 

Met inachtneming van amendement B met kenmerk 106410 inzake het waarborgen van de privacy; 

BESLUIT: 

1 In te stemmen met het beleidskader Participatiewet 'Samenwerken aan werk' en daarmee: 

2. In te stemmen met de visie: de zelfredzaamheid van de burgers te versterken en hen zoveel 
mogelijk in staat te stellen mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. 

3. In te stemmen met de uitgangspunten: 
a. Maximaliseren van zelfregie: mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven en doen 

naar vermogen mee. 
b. Onderschrijven van de meerwaarde van arbeid; arbeid moet zowel materieel als immaterieel 

lonen. 
c. Samenwerken met (lokale) partners, werkgevers, SW-bedrijven, zorgaanbieders/ 

dagbestedingsbedrijven, UWV. 
d. Zoveel mogelijk in samenhang doen en kracht en kennis bundelen waar dat meerwaarde 

oplevert. 
e. Ondernemerschap van alle betrokken partijen, inclusief de gemeente, is nodig. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
27 oktober 2014. 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Amendement 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 27 oktober 2014, 
kennis genomen hebbend van het concept Beleidskader Participatiewet Albrandswaard 
behorend bij rv 75387, 

overwegende dat 
- privacy belangrijk is en beschermd dient te worden, 
- de sociale wijkteams over veel gevoelige, persoonlijke gegevens zullen beschikken, 
- de hulpverleners, die in een wijkteam samenwerken, niet zomaar cliënten- en 

patiëntgegevens met elkaar mogen bespreken; 
- een zorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens niet alleen een wettelijke plicht is, 

maar ook het vertrouwen in de hulpverlening ten goede kan komen, 
- zowel het College Bescherming Persoonsgegevens als de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten adviseren uitvoering van de decentralisaties zorgvuldig vorm te geven met 
waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

constaterende dat deze waarborgen goed zijn verwoord in het concept 
Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2.0 2015-2018 

besluit 

het laatste uitgangspunt onder 2.2 op pagina 6 van het conept Beleidskader Participatiewet 
te vervangen door de tekst over privacy uit het concept Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 
(pagina 10): 

"De belangrijkste wettelijke kaders met het oog op de privacy zijn de Wet bescherming 
persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet 
Politiegegevens en de Wet basisregistratie personen. Ook in de Jougdwot on de Wot 
moatochappelijke-ondersteuning staan hierover een aantal belangrijke bepalingen. Met de 

~^y-x^tcr~ decentralisaties ontstaat een nieuwe structuur, waarbij de toegang tot gemeentelijke 
a n d e r e , voorzieningen via Teugd- en Qezinsteanis wordt georganiseerd. Daardoor is er behoefte aan 
i > o ^ v c t a > * r S u n j f o r m e r j n g v a n ,-jg a f S p r a k e n tussen de gemeente en diverse betrokken ketenpartners. 

Voor de zomer 2014 is een werkgroep 3 decentralisaties (3D) van start gegaan, met als doel 
het opstellen van een privacydocument. Hierin zal ingegaan worden op vragen als: 
- Welke persoonsgegevens mag de gemeente registreren? 
- Wat zijn de uitzonderingen op het uitgangspunt dat voorafgaande toestemming van 

betrokkene is vereist? 
- Hoe kan betrokkene zijn privacyrechten goed uitoefenen? 
- Welke waarborgen zijn er ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens? 



Voor inwoners die met wijkteams (JGT en sociale teams) te maken krijgen wordt een folder 
over privacy opgesteld. Verder zullen ten behoeve van de professionals van de wijkteams 
instructies en protocollen worden opgesteld en cursussen/trainingen worden gegeven om 
hun deskundigheid en vaardigheden bij het omgaan met vraagstukken op het gebied van 
privacy te bevorderen." 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Amendement (letter): 
Voor: 

Tegen: 

Aangenomen / verworpen 


