
Mondelinge vragen voor de gemeenteraad van 16 november 2015

De inwoners van Albrandswaard moeten erop kunnen vertrouwen dat de 
gemeente zorgvuldig omgaat met de gegevens die ze doorgeven om hulp te 
krijgen. Opslag en uitwisseling van persoonlijke gegevens, ook en vooral van 
medische gegevens, is aan strikte regels gebonden. De NAP heeft al meerdere 
keren zijn zorg uitgesproken over de manier waarop er in Albrandswaard met 
persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Uit krantenberichten in de lokale pers blijkt dat er onduidelijkheid is over de wijze 
waarop de privacy gewaarborgd is van jongeren die in de wijkteams worden 
besproken, zonder dat hier toestemming is van de ouders/voogd. Op 22 
november 2015 a.s. is er een uitzending van het NCRV-programma De Monitor 
over privacy in de jeugdzorg. In dit programma erkent de wethouder dat veel 
ambtenaren toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens van jeugdigen. Hij geeft 
tevens aan dat dit de normale gang van zaken is, en dat dit ook noodzakelijk is.

De NAP heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Kan de wethouder een beschrijving geven van de werkwijze van het wijkteam, 
die hij in de uitzending van De Monitor als 'normaal' en 'noodzakelijk' 
kwalificeert?
Op welke manier worden digitale bestanden met gegevens van kinderen en 
jeugdigen versleuteld, zowel tijdens opslag als bij uitwisseling?
Op welke manier worden papieren bestanden met gegevens van kinderen en 
jeugdigen beveiligd tegen inzage?

2. Kan de wethouder daarbij aangeven welke personen toegang krijgen tot 
vertrouwelijke en/of geheime informatie van de jeugdige in kwestie?

3. Kan de wethouder aangeven welke informatie in die normale procesgang 
onderling wordt gedeeld? Is er ook sprake van inzage in dossiers die vallen onder 
het medisch beroepsgeheim?

4. Kan de wethouder aangeven of het gebruikelijk is dat hiervoor vooraf geen 
toestemming wordt gevraagd van de ouders/voogd van de jeugdige?

5. Is de wethouder nog steeds van mening dat de door het wijkteam gevolgde 
werkwijze juist en noodzakelijk is?
Zo Ja, kan de wethouder aangeven hoe zich dit verhoudt met de 
privacywetgeving zoals die op dit moment geldt?
Zo nee, welke acties heeft de wethouder ondernomen richting het wijkteam om 
deze werkwijze aan te passen? Welke maatregelen heeft de wethouder genomen 
om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot geheime en 
privacygevoelige informatie van jeugdigen?


