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Betreft: artikel 37 vragen inzake beveiliging Suwinet
REGISTRATIENUMMER
Geacht College,
/
In ingekomen stuk 357 constateert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat slechts 4 % van de
gemeenten de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de Suwinet gegevens op orde heeft.
Eerder, zie ingekomen stuk 267, berichtte de VNG dat de gemeenten op 29 november 2013 de resolutie
'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente' hebben aangenomen.
De komende raadsvergadering van 25 september bevat het agendapunt
'Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014'
Zowel het College als de Raad heeft meermaals aangegeven dat de privacy en de veiligheid van personen en
persoonsgegevens als zeer belangrijk wordt bezien.
OPA is het hier uiteraard mee eens en heeft derhalve enkele vragen.
1) Behoort de gemeente Sittard-Geleen tot de 4 % van de gemeenten die de organisatie rond Suwinet wel
op orde heeft? Zo nee, vraagt OPA U aan te geven waarom dit niet het geval is.
2) OPA verzoekt om de gegevens en de resultaten van de zelftest die binnen de gemeente Sittard-Geleen is
uitgevoerd en welke in ingekomen stuk 357 wordt aangehaald, ter beschikking te stellen.
3) Hoe denkt het College de vertrouwensrelatie cliënt-gemeente-zorginstanties vorm te geven met behoud
van privacy, iets wat zowel door de VNG als door het Ministerie van SZW als belangrijk aspect bij de
decentralisaties wordt aangegeven?
4) Hoe denkt het College te vermijden dat privacy gevoelige informatie, zoals medische gegevens, bekend
worden binnen wijkteams anders dan via de medische kanalen?
Zover ons bekend heeft de Raad sinds de ontvangst van de VNG- ministriele brief nog geen inhoudelijk danwel
procedureel voorstel van het College ontvangen met verbeteringsvoorstellen. Toch bevat de agenda van de
komende Raadsvergadering het vaststellen van een verordening waarbij de privacy een grote rol speelt.
5)

Waarom heeft de Raad nog geen voorstel of nadere informatie van het College ontvangen en wanneer
komt het College met dergelijke informatie?

In afwachting van Uw antwoord.
Hoogachtend
Piet Veugen
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