
Mondelinge vragen aan het college, voor de raad van 14 december 2015: 
Naar aanleiding van de uitzending van De Monitor hebben wij de volgende de vragen voor u: 
 
- In de raadsinformatiebrief van 26 november wordt verwoord dat de uitzending de suggestie 
wekt dat het slecht is gesteld met de privacy in Albrandswaard en dat dit beeld onjuist is.  
Vraag:  Er wordt in de uitzending een situatie omschreven die zich voor heeft gedaan in onze 
gemeente. Kunt u bevestigen dat de omschreven situatie heeft plaatsgevonden? Zo ja, hoeveel 
van dit soort situaties hebben zich nog meer voorgedaan? Zo nee, wat is er volgens u dan 
anders gegaan in deze situatie? 
 
De toenmalige wethouder en de betrokken moeder hebben in de uitzending openheid van 
zaken gegeven over een zeer persoonlijk en gevoelig onderwerp. Het is nooit de bedoeling 
geweest om ons als gemeente in een kwaad daglicht te zetten maar om een probleem om te 
lossen. 
Vraag: is er na de uitzending contact opgenomen met de betrokken moeder? Zo ja, door wie 
en is het probleem in dit specifieke geval naar tevredenheid van de betrokkenen opgelost? En 
hoe wordt voorkomen dat een dergelijke situatie zich nog eens zou voordoen? Zo nee, 
waarom niet en bent u van plan dat alsnog te gaan doen? 
 
- in de raadsinformatiebrief is de volgende passage opgenomen: "Duidelijk is dat zowel 
wethouder van Wolfswinkel als de moeder dezelfde intentie hebben; nl. om de gevoeligheid 
van de omgang met de privacyregels onder de aandacht te brengen en waar nodig te 
verbeteren."  
Vraag: Is het voor u duidelijk op welke punten verbetering mogelijk is? Zo ja, welke punten 
zijn dat en wat is u plan om deze aan te pakken? Zo nee, hoe gaat u er voor zorgen dat die 
duidelijkheid er wel komt?  
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