
Gemeente 
Albrandsuuaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 27 oktober 2014 
(verseonnr. 110735) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
L.H. Goudriaan (EVA) 
B. G. Euser (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
L.M. Heezen (OPA) 
F. B. van der Stam (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
C. J. van Toornburg (CDA) 
H. J. van der Graaff (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
R.A. Steger(NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

H. Wagner (voorzitter) 

R. van der Tempel (plv. griffier) 

Wethouders: J.L.M.J. Backbier, M.C.C. Goedknegt, M.P. van Ginkel en J. van Wolfswinkel 

Afwezig: J. Gardeitchik (EVA) 

OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur. 
De voorzitter meldt dat de heer Gardeitchik afwezig is. Tevens meldt hij dat de heer Van 
Meijbeek van de W D tijdelijk ontslag heeft ingediend en dat dit is gehonoreerd. Daarom is de 
agenda gewijzigd onder toevoeging van agendapunt 4, de installatie van de heer R. Moret 
voor de WD-fractie. 
De PvdA-fractie verzoekt agendapunt 8 over de clusterlocatie Delta/Sportpark Albrandswaard 
van de agenda te halen. 
Stemming: 
Voor: NAP (2), EVA (4), PvdA (2) 8 
Tegen: CDA (2), OPA (3), W D (5), CU/SGP (1)11 
Daarmee is het ordevoorstel verworpen. 
De EVA-fractie verzoekt het agendapunt 10, Beleidskader Participatiewet, van de agenda te 
halen. 
Voor: NAP (2), EVA (4), PvdA (2) 8 
Tegen: CDA (2), OPA (3), W D (5), CU/SGP (1)11 
Daarmee is het ordevoorstel verworpen. 
SPREEKRECHT 
Aangemeld heeft zich de heer Bom van de Maatschappelijke Adviesraad. Hij krijgt bij 
agendapunt 10, Beleidskader Participatiewet, het woord. 

3. HET VRAGENHALFUUR 

1. 

2. 

Verseonnummer 110735 

1 



I 

- De OPA-fractie heeft vragen over de plant Ambrosia. Deze vragen worden zo spoedig 
mogelijk schriftelijk beantwoord door het college (toezegging). 

- De W D heeft vragen over de zorginstellingen Antes en Parnassia. Deze vragen worden zo 
spoedig mogelijk schriftelijk beantwoord door het college (toezegging). 

- De PvdA-fractie heeft vragen over boerderij Verhoeff. Wethouder Van Ginkel beantwoordt 
deze vragen. 

- De EVA-fractie heeft vragen over de Starterslening. Deze vragen worden zo spoedig 
mogelijk schriftelijk beantwoord door het college (toezegging). 

4. BENOEMING DE HEER R. MORET ALS RAADSLID 
In de commissie geloofsbrieven worden benoemd: 

-, De heer Van Toornburg 
De heer Steger 
De heer Van Zaaien 

Schorsing van 20.25-20.30 uur 

De heer Van Toornburg geeft namens de commissie geloofsbrieven aan, dat de commissie de 
geloofsbrieven en andere bij wet gevraagde en geleverde stukken in orde heeft bevonden. 

De raad van de gemeente Albrandswaard besluit unaniem toe te laten als lid van de raad van 
de gemeente Albrandswaard: 
De heer R. Moret. 

De voorzitter van de raad roept de heer Moret naar voren en beëdigt hem. 

5. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE RAADSVERGADERING VAN 22 
SEPTEMBER 2014 
Conform vastgesteld. 

6. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Conform vastgesteld. 
De PvdA-fractie verwijst naar de brief van mevrouw Mons, namens de bewoners van De 
Heuvel (kenmerk: 87909). Oproep aan het college om een bezoek aan de bewoners te 
brengen. 

7. HAMERSTUKKEN 
a. Jaarverslag 2013 en begroting 2014 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard" 

De raad besluit conform voorstel (88412): 
1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 van de Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Albrandswaard. 
2. De begroting 2014 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard 
goed te keuren. 

b. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 
De raad besluit conform voorstel (88767): 
1. Het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling toe te voegen aan 
de regeling; 
2. Een bepaling over extern klachtrecht op te nemen in de regeling; 
3. De regeling in overeenstemming te brengen met de Archiefwet. 

c. Klachtenregeling gemeenteraad en griffie Gemeente Albrandswaard 2014 
De raad besluit conform voorstel (100444): 
De Klachtenregeling gemeenteraad en griffie gemeente Albrandswaard 2014 vast te 
stellen. 

d. Intrekken Verordening interne klachtenbehandeling 2002 
De raad besluit conform voorstel (94439): 
De Verordening interne klachtenbehandeling 2002 in te trekken. 

e. Zienswijze op conceptdocumenten Metropool Regio Rotterdam Den Haag / Stadsregio 
De raad besluit conform voorstel (87312): 
1. In te stemmen met de conceptreactie (bijlage nr. 87312) op: 
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1.1 de agenda economisch vestigingsklimaat, 
1.2 de strategische bereikbaarheidsagenda, 
1.3 de ontwerpbegroting 2015 en 
1.4 de aanvullende verordeningen en regelingen. 
2. Deze reactie te beschouwen als een formele reactie als bedoeld in art. 2.1 van de 
concept gemeenschappelijke regeling MRDH, ter vaststelling in de constituerende 
vergadering van het algemeen bestuur na inwerkingtreding van de 
gemeenschappelijke regeling MRDH. 

f. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio 
De raad besluit conform voorstel (92729): 
1. in te stemmen met de hierna volgende wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling stadsregio Rotterdam: 
artikel 54, tweede lid, gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam wordt 
gewijzigd en luidt als volgt: 
De opheffing wordt van kracht op 1 januari of 1 juli volgend op de datum waarop de 
opname van het opheffingsbesluit in het register van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, als bedoeld in artikel 109 van de Wet, heeft 
plaatsgevonden, tenzij het algemeen bestuur een later tijdsstip heeft bepaald. 

g. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 
De raad besluit conform voorstel (100770): 
1. Vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 
(Brp)2014. 
2. In te trekken de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2011. 
3. De verordening gegevensverstrekking Brp 2014 terugwerkende kracht te geven tot 
de datum waarop de Wet Brp in werking is getreden. 
4. De verordening gegevensverstrekking Brp 2011 met terugwerkende kracht in te 
trekken op de datum waarop de Wet Brp in werking is getreden. 

h. Zienswijze wijziging begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
De raad besluit conform voorstel (95127): 
1. In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2015 Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp Rijnmond en deze te doen toekomen aan het Dagelijks Bestuur 
van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp. 

i. Voortgang Actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 
De raad besluit conform voorstel (88642): 
1. Op basis van de evaluatie eind 2014/begin 2015 een definitief besluit te nemen 
over het vaststellen van een Actieprogramma 2015/2016 en het éénmalig beschikbaar 
stellen van geld met het oog op het overdragen van de voucherregeling. 
2. In de begroting nog éénmalig een budget van € 20.000 te reserveren voor 
uitvoering van de voucherregeling in 2015 en dit te dekken uit de algemene reserve. 
3. De intentie uit te spreken om ondersteunende middelen - voucherregeling, de 
website Albrandswaard in Actie en het 'community management' - in 2015 in overleg, 
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de Stichting Gemeenschapsfonds 
Albrandswaard, waarbij de huidige manier van verantwoorden wordt gecontinueerd 
4. De intentie uit te spreken om het budget voor 2015, vermeerderd met het eventuele 
restantbudget van de periode 2013/2014 ter beschikking te stellen aan het 
gemeenschapsfonds, waarbij de huidige manier van verantwoorden wordt 
gecontinueerd. 

8. HERSTEMMING CLUSTERLOCATIE DELTA/ SPORTPARK ALBRANDSWAARD, ALS 
UITWERKING VAN HET VOORKEURSSCENARIO VOOR DRIE CLUSTERLOCATIES 
Schorsing van 21.37 - 21.54 uur 

De EVA-fractie dient een amendement in (amendement A, zie bijlage). 
Stemming over het amendement: 
Voor: NAP (2), EVA (4), PvdA (2)8 
Tegen: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1)12 
Daarmee is het amendement verworpen. 
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Stemming over het voorstel: 
Voor: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 12 
Tegen: NAP (2), EVA (4), PvdA (2) 8 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (72592): 
Als uitwerking van het voorkeursscenario voor Delta/ Sportpark Albrandswaard, zoals 
vastgesteld door de raad op 10 juni 2013 (besluitnummer 128048): 

1. Te kiezen voor locatie Sportpark Albrandswaard; 
2. Een sporthal met korfbalvelden te realiseren; 
3. De ontwerpfase op te starten; 
4. Kredieten ter beschikking te stellen van € 4.905.000 voor realisatie van de sporthal en 

inrichting openbaar gebied en € 200.000 voor aanleg van korfbalvelden en dit te dekken 
vanuit de reeds beschikbare investeringskredieten en vrijkomende exploitatielasten van 
vrijkomende gebouwen; 

5. De verhoogde structurele lasten van circa € 26.000 vanaf 2017 op te nemen in de 
meerjarenbegroting en dit te dekken vanuit het begrotingssaldo; 

6. Het Ontwikkelplan vast te stellen als kader voor de uitwerking in de ontwerpfase; 
7. De voorbereiding voor de bestemmingsplanprocedure op te starten; 
8. De eerder gekozen organisatievorm voor beheer en exploitatie (stichting of B.V.) nader uit 

te werken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. In deze uitwerking tevens de 
optie om RWA (een deel van de) kantine te laten exploiteren mee te nemen; 

9. De kosten voor het verder uitwerken van de gekozen organisatievorm te dekken vanuit 
het reeds beschikbare voorbereidingskrediet uit de definitiefase; 

10. Het dak van de nieuwe sporthal om niet ter beschikking te stellen voor lokale duurzame 
energiecoöperaties/ lokale initiatieven, ten gunste van het plaatsen van zonnepanelen op 
deze daken; 

11. Geheimhouding op de volgende bijlagen (Financiële bijlage d.d. 8 juli 2014 (kenmerk 
64799), Memo DHK Fiscaal d.d. 17 juni 2014 (kenmerk 64801) en Memo Variantenstudie 
Delta/Sportpark d.d. 16 juni 2014 (kenmerk 65016)) zoals opgelegd door het college, 
conform artikel 25 gemeentewet, te bekrachtigen. 

Ordevoorstel vanuit de voorzitter: agendapunt 9 doorschuiven naar de raad van 17 november 
a.s. gelet op de tijd (22.30 uur). 
Voor: PvdA, EVA, 
Tegen: CDA, OPA, NAP, CU/SGP, W D 
Daarmee is het ordevoorstel verworpen en wordt agendapunt 9 behandeld. 

DEELNAME AAN EN VERTEGENWOORDIGING IN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG 

Stemming over het voorstel: 
Voor: W D (6), OPA (3), CDA (2), EVA (4), PvdA (2), NAP (1), CU/SGP (1)19 
Tegen: de heer Steger (NAP) 1 

De raad besluit daarmee conform voorstel (90791): 
1a. Deel te nemen aan de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag overeenkomstig de aan dit besluit gehechte versie van de gemeenschappelijke 
regeling met kenmerk 88709. 

1 b. Toestemming te geven aan het college van burgemeester en wethouders tot het 
treffen van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 
overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

1c. Toestemming te geven aan de burgemeester tot het treffen van de 
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag, overeenkomstig 
artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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1d. Als lid van het Algemeen Bestuur (AB) aan te wijzen burgemeester H. Wagner en als 
plaatsvervangend lid van het AB aan te wijzen wethouder M.P.C. Van Ginkel-van 
Maren. 

1e. Als leden van de Adviescommissie Vervoersautoriteit aan te wijzen de heer F.P. van 
Zaaien en mevrouw J.E. de Leeuwe. 

1f. Als leden van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat aan te wijzen de 
heer H.J. van der Graaff en de heer B.G. Euser. 

1g. Als lid van de Rekeningcommissie aan te wijzen de heer G. Schuitemaker en als 
plaatsvervangend lid van de Rekeningcommissie aan te wijzen de heer L.M. Heezen. 

10. BELEIDSKADER PARTICIPATIEWET 
De heer Bom, voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad, spreekt in. 

Toezegging wethouder Van Ginkel: zij duikt dieper in op de vraag vanuit de NAP-fractie hoe 
vanuit integriteitsaspect om wordt gegaan met werkervaringsplaatsen (werken met behoud 
van uitkering) bij bedrijven die herleid kunnen worden naar (familie van) bestuurders. Zij 
koppelt dit voor de volgende raadsvergadering (17 november 2014) terug. 

De EVA-fractie dient een motie in samen met de NAP-fractie (motie I, zie bijlage). En trekt 
deze na een toezegging van de wethouder in. 
Toezegging van wethouder Van Wolfswinkel: begin volgend jaar komt het college met een 
integraal stuk voor de raad waarin de samenhang wordt aangegeven tussen de verschillende 
beleidsdocumenten binnen de drie decentralisaties. 

De NAP-fractie dient een amendement in (amendement B, zie bijlage) over privacy binnen de 
uitvoering van de Participatiewet. 

Stemming over amendement B: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee is het amendement aangenomen.  

Stemming over het voorstel: 
Voor: W D (6), OPA (3), CU/SGP (1), CDA (2), NAP (2) 14 
Tegen: PvdA (2), EVA (4) 6 
De raad besluit daarmee conform voorstel 75387, met inachtneming van het amendement dat  
toeziet op het beleidskader Participatiewet, waar onder 2.2. onder 6 het laatste uitgangspunt  
wordt vervangen door de volgende tekst: 
"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. Met de decentralisaties ontstaat een 
nieuwe structuur, waarbij de toegang tot gemeentelijke voorzieningen via onder andere 
wijkteams wordt georganiseerd. Daardoor is er behoefte aan uniformering van de afspraken 
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 privacy document. 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 privacy rechten goed uitoefenen? 
- Welke waarborgen zijn er ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens? 
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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." 

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, S W-bed rij ven, 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. 

Ordevoorstel vanuit de fractie PvdA: doorschuiven van agendapunt 11 en 12 naar 17 
november 2014. 
Stemming: unaniem 
Daarmee worden agendapunt 11 en 12 niet besproken. 

11. HUISHOUDELIJKE HULP 2015 EN VERDER 

12. MEERJARENBELEIDSKADER 2.0 JEUGDHULP GEMEENTE ALBRANDSWAARD 2015 
2018 / VERORDENING JEUGDHULP 

BESLOTEN 

13. GRONDEXPLOITATIE WONINGBOUWLOCATIE SPUI RHOON 
De raad bekrachtigt de geheimhouding over het besprokene in het besloten deel van de 
vergadering aan het begin en einde van dit agendapunt. 

OPENBAAR 

Stemming over het voorstel: 
Voor: EVA (3) (de heer Euser is afwezig), W D (6), PvdA (1), NAP (2), CU/SGP (1), CDA 

(2), OPA (3) 18 
Tegen: Mevrouw Rooimans (PvdA) 1 

De raad besluit daarmee conform voorstel (88598): 
1. Met toepassing van artikel 25 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op de 

rapportage grondexploitatie Plan Spui met kenmerk 82674 d.d. 28 augustus 2014; 

2. De grondexploitatie voor Plan Spui met een negatief resultaat van € 860.000,- per 1 
januari 2014 vast te stellen; 

3. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 
grondexploitatie. 

14. SLUITING 
De voorzitter sluit om 1.04 uur de vergadering. 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
17 november 2014. 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wag 
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Amendement Clusterlocatie Delta/Sportpark Albrandswaard 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Thomas van der Knaap 
Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 

I bijeen op 27 -10 - 2014 

Kennisgenomen hebbend van: 

• Dat draagvlak op het moment van het raadsbesluit nog ontbreekt bij belangrijke 
belanghebbenden voor het bouwen van een extra sporthal en woningbouw op de 
huidige RWA locatie; 

• De financiële onderbouwing op het moment van het raadsbesluit nog niet volledig 
kloppend is; 

• De gemeenteraad reeds 2 van de 4 voorstellen, die in samenhang ter besluitvorming 
zijn voorgesteld heeft verworpen en er op die manier geen sprake meer is van 
integraliteit; 

• Raadsleden voornemens zijn om de huidige sporthal in Rhoon niet af te breken, wat 
financiële en inhoudelijke consequenties heeft voor het voorstel voor een nieuwe 
sporthal; 

• Het college in haar collegewerkprogramma aangeeft zich aan te laten spreken over 
de kwaliteit van voorstellen 

• Er middels de voorgenomen werkwijze onnodige financiële en operationele risico's 
worden geïntroduceerd, bij de realisatie van Sportpark Albrandswaard 

Besluit: 

Het concept-besluit "Clusterlocatie Delta Sportpark Albrandswaard" (nummer 
75352), als volgt te wijzigen; 

• Schrappen: beslispunt 3 t/m 7. 

• Aan het concept-besluit de volgende besluitpunten toe te voegen 

1. In overleg met schoolbesturen nader uitwerken op welke manier schoolgym 
kan worden gefaciliteerd vanuit sportpark Albrandswaard. of een andere 
nader te definiëren locatie. 

2 Vaststellen van de financiële en inhoudelijke consequenties van het 
realiseren van extra sportvloeren, in relatie tot het voornemen tot het 
openhouden van de 'oude' sporthal Rhoon en hierover advies uitbrengen aan 
de raad. 

3. Realiseren van een financiële uitwerking en dekkingsvoorstel voor de 
investering, alsmede terugkerende kosten, inclusief een uitwerking van de 
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financiële overeengekomen bijdragen van derden die deelnemen aan het 
plan 

4. Realiseren van aantoonbaar draagvlak van alle betrokken partijen, in relatie 
tot de uitwerking. 

5. Terugkoppeling verstrekken aan de gemeenteraad over alle in dit besluit 
genoemde 'uitwerk' punten, op basis waarvan de raad besluit over het 
starten van de ontwerpfase alsmede vrijgave van budget voor deze fase 

En gaatyover tot de orde van de dag. 

Fracti/EyA _ ^ 

f W van der Knaap 

Amendement (letter) n 

Voor M A P £ x ) , t . V A ( > t ) , P o d A ( a ) W 

Tegen: V V D U >, 0 P ^ l 3 ) <JCy*(%), 

Aangenomen / verworpen 
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1EVA N A R 
o I t n r «=i n c J w t a r czd 

Motie 
De raad, bijeen in vergadering op 27 oktober 2014. 

Gelet op het feit dat, 
De decentralisaties sociaal domein integraal met elkaar samenhangen; 
De raad daarom dus ook de beleidsstukken integraal moet kunnen afwegen; 

- Het in hoge bijdraagt wanneer stukken qua inhoud en structuur op elkaar zijn afgestemd en 
dezelfde opbouw vertonen; 

Ergoede voorbeelden zijn te vinden van gemeenten die de decentralisaties integraal benaderen, 
zoals in gemeente Haarlemnermeer, waar men één integrale verordening heeft opgesteld voor alle 
decentralisaties (http://fiemeentenvandetoekomst.nl/item/En-inteerale-verordeninR-voor-alle-
decentralisaties 100924#.VD4K6prfAf0.twitter): 

Roept het college op de documenten voor de raad van de beleidsvelden binnen de decentralisaties 
sociaal domein op één lijn te brengen qua inhoud en structuur, om zo een integrale behandeling en 
aanpak te bevorderen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
Motie (rom cijfer): I " 
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N A P 
«sl tar esn cJs. w o «ar ö 

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 -Ooicrn^e- Jeugdwet en-de Wet 
maatschappelijke ondersteuning staan hierover een aantal belangrijke bepalingen Met de 

•^cy-clci'" decentralisaties ontstaat een nieuwe structuur, waarbij de toegang tot gemeentelijke 
canderfc voorzieningen via 3eugd- en Gezinsteams wordt georganiseerd Daardoor is er behoefte aan 
tA->_jvcfa> i r | < , u n j j o r m e r j n g v a n d e afspelen 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? 
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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 
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