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onderwerp  Motie D66 

Huisbezoek 

Ouderen AVG  

Geachte mevrouw, heer, 
 
De fractie van D66 heeft in de raad van 30 januari jl. een motie 'Privacy voor 
ouderen" ingediend. Deze motie – die door het college is overgenomen omdat het 
doel van de motie wordt ondersteund - vroeg om na te gaan of het proces 
"Signalerend huisbezoek ouderen" voldoet aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Toegezegd is voor de behandeling van de kaderbrief 
met een reactie op de motie te komen. 
 
Wij zijn een traject gestart om het proces "Signalerend huisbezoek ouderen" heel 
secuur met grote zorgvuldigheid door te nemen en aan te passen zodat het aan de 
AVG voldoet.  
Aangezien dit traject halverwege is kunt u deze brief als tussentijds bericht 
beschouwen, waarin wij de stand van zaken aangeven.  
 
Algemeen 
Sinds de invoering van de AVG zijn we zowel regionaal als lokaal bezig om op alle 
fronten zoveel mogelijk aan deze wetgeving te voldoen. Het is ook landelijk bezien 
nog duidelijk een ontwikkelgebied gezien de complexiteit van de materie.  
 
Er zijn in regionaal verband diverse plannen van aanpak geschreven (en voor een 
groot deel al uitgevoerd) om te voldoen aan de AVG. Het brede spectrum omvat 
deelplannen voor Privacybeleid, Register van verwerkingen, Werkprocessen, 
Governance, Opslag en beheer persoonsgegevens, Autorisaties, (privacy)Rechten 
van betrokkenen, DPIA's (soort risico analyses), Bewustwording, training en 
intervisie en verwerkersovereenkomsten. 
 
Per werkproces zal bekeken moeten worden of voldaan wordt aan de wet dan wel of 
verbetermaatregelen genomen moeten worden. We zijn op dit moment bezig met 
een inhaalslag. Uw raad heeft hier structureel  €35.000,- voor beschikbaar gesteld. 
Op dit moment wordt hiermee capaciteit ingehuurd om de proceseigenaren/ 
verantwoordelijke ambtenaren te ondersteunen/ontlasten in het uitvoeren van de 
(risico)analyses.  
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Volledig voldoen aan de AVG op alle fronten is een utopie, er zullen altijd risico 
afwegingen gemaakt moeten worden. (Hiermee wordt niet bedoeld dat het proces 
"Signalerend huisbezoek ouderen" niet kan voldoen aan de AVG). We richten ons in 
eerste instantie op de meest kritische processen. Wij ervaren de signalen vanuit de 
raad positief, zodat wij in kunnen springen op specifieke onderdelen/processen. 
 
Uitvoering huisbezoeken opgeschort 
Naar aanleiding van de motie van D66 "Privacy voor ouderen" is de uitvoering van 
de signalerende huisbezoeken ouderen in Papendrecht opgeschort.  
 
Samenwerking met andere gemeenten in de regio 
Andere gemeenten in de regio bleken ook te kampen met AVG-issues met 
betrekking tot het signalerend huisbezoek. Daarom is besloten samen met deze 
andere gemeenten en met de gezamenlijke zorgaanbieder MEE/Vivenz (partners 
binnen Sterk Papendrecht ) een, qua AVG, zo optimaal mogelijk proces uit te gaan 
lijnen. Als dit gereed is kunnen alle regiogemeenten het toepassen. Aan dit overleg 
nemen AVG specialisten, beleidsambtenaren, mensen uit het veld en de 
functionaris gegevensbescherming (toezichthouder) van MEE/Vivenz deel. 
 
Bij dit proces wordt nadrukkelijk gekeken naar het heel gedetailleerd uitgelijnde 
proces dat de gemeente Rotterdam heeft beschreven. De fase waarin dit onderzoek 
zich nu bevindt kan beschouwd worden als de concrete voorbereiding van de DPIA. 
(Data Protection Impact Assessment = Gegevensbeschermingseffectbeoordeling). 
In dit stadium moet heel veel informatie worden verzameld. 
 

Te nemen stappen in proces 
De stappen die we nu nog dienen te zetten brengen we hieronder in beeld. Hierbij 
dient iedere speler zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering.  
 

 Uitvoering DPIA, controle door functionaris gegevensbescherming. 

 Opvolgen van alle maatregelen die uit de DPIA volgen, zoals:  

o afsluiten van een verwerkersovereenkomst; 

o instructie en training vrijwilligers en opstellen protocollen door 

MEE/Vivenz. 

DPIA 
Hierbij worden verschillende deelprocessen beschouwd. Er is een deelproces 
waarin persoonsgegevens van de gemeente naar Sterk Papendrecht gaan en in 
latere fase geanonimiseerde gegevens naar het Onderzoekscentrum Drechtsteden 
dan wel de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Een ander deelproces is dat 
waarin Sterk Papendrecht bij de huisbezoeken uitdrukkelijk een hulpvraag krijgt en 
daar zelf als verwerkersverantwoordelijke mee aan de slag gaat en hier verder geen 
persoonsgegevens over deelt. Wel zullen zij binnen de subsidierelatie hierover 
verantwoording aan de gemeente moeten afleggen. 
 
Binnen de DPIA zal per stapje in het proces onderzocht moeten worden of voldaan 
wordt aan de AVG en zo niet, hoe de stap dan aangepast moet worden en welke 
specifieke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. De stappen worden 
onderzocht op onder andere de volgende aspecten: 
1) de wettelijke grondslag per procesdeel,  
2) de doelbinding,  
3) de verwerkersovereenkomst,  
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4) de noodzaak en evenredigheid van het verkrijgen van de persoonsgegevens 
(waarbij de gebruikte uitnodigingsbrief en vragenlijst nauwkeurig worden 
gescreend en aangepast),  

5) het protocol en de privacy randvoorwaarden van Sterk Papendrecht, onder 
andere mbt training en instructie van vrijwilligers,  

6) de gegevensdeling, op welke wijze gaat dit en is het voldoende beveiligd? 
7) de opslag- en, beveiligingseisen 
8) de bewaartermijnen 
9) de dataminimalisatie 
10) de anonimisering.  
De resultaten van de DPIA zullen zoals gebruikelijk aan de functionaris 
gegevensbescherming ter toetsing worden voorgelegd. 
 
Nadat de huisbezoeken weer zijn opgestart zal een evaluatiemoment moeten 
worden ingebouwd, zodat duidelijk wordt of het proces goed is uitgelijnd en er 
voldaan kan worden aan alle beschreven maatregelen dan wel dat er aanpassingen 
nodig zijn. 
 
Zoals aangegeven dienen er door diverse deelnemers nog de nodige stappen te 
worden gezet en vergt dit zorgvuldige proces veel tijd. 
Wij zeggen u toe u in het najaar te informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot de aanpassing van het proces "Signalerend huisbezoeken ouderen". 
Op dat moment hebben we waarschijnlijk ook in beeld wanneer de huisbezoeken 
weer kunnen worden opgestart. 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 
De secretaris (wnd.),             de burgemeester, 
 
 
 
 
P. Naeije                                A.J. Moerkerke 
 
 
 
 
Bijlage: 
Motie D66 Privacy voor ouderen. 
 
 
 
 
 
 
 



   

MOTIE – Privacy voor ouderen 

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 30 januari 2020,  

Overwegende dat: 

 In Papendrecht adresgegevens van alle ouderen vanaf 75 jaar worden overgedragen 

aan Sterk Papendrecht; 

 Sterk Papendrecht deze gegevens gebruikt om alle ouderen te benaderen voor een 

Signalerend Huisbezoek;  

 Bij deze huisbezoeken onder meer gegevens worden gevraagd, genoteerd en 

opgeslagen over wonen, gezondheid, zelfredzaamheid, sociale contacten en financiën;  

 Er Europese en nationale wetgeving is (waaronder een grondrecht) om de privacy van 

burgers te beschermen; 

 In Papendrecht het Privacybeleid Drechtsteden op 7 juni 2018 is vastgesteld; 

 De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is aangesteld als onafhankelijk toezichthouder 

voor de bescherming en bewaking van persoonsgegevens; 

 De AP aangaande het vragen om persoonsgegevens en het opslaan daarvan, bij de 

uitvoering van de Wmo, concludeerde dat gemeenten niet goed met de privacy van 

hun inwoners omgaan en er structureel meer gegevens van mensen worden 

verzameld dan noodzakelijk is voor hun zorgvraag; 

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat mensen zich vrij 

moeten voelen om toestemming te geven om persoonsgegevens te verstrekken. Het 

AP daarover stelt: “In het sociaal domein zal van vrije toestemming over het algemeen 

geen sprake kunnen zijn, omdat burgers afhankelijk zijn van de gemeente voor hulp of 

ondersteuning. Als de gemeenten in die gevallen tóch toestemming vragen en 

persoonsgegevens verwerken, is dat onrechtmatig.” 

Spreekt uit dat: 

 De privacy van onze inwoners moet worden beschermd; 

 De gemeente altijd rechtmatig moet handelen; 

 Er geen druk mag worden uitgeoefend, bedoeld of onbedoeld, door de gemeente of 

een gemeentelijk gefinancierde organisatie, om bij mensen achter de voordeur te 

komen om persoonlijke gegevens te vragen, te noteren, op te slaan en te gebruiken; 

 Er zeer waarschijnlijk sprake is van onrechtmatig handelen door de gemeente 

Papendrecht (en hiervan afgeleid, door Sterk Papendrecht) met betrekking tot privacy. 

  



Verzoekt het college om: 

1. Na te gaan of elke stap in het proces zowel bij de gemeente zelf als bij Sterk 

Papendrecht de toets van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan doorstaan.  

Hierbij in ieder geval te beoordelen: 

o Of het doel en de noodzaak van het verzamelen en verwerken van deze 

persoonsgegevens voldoende is en proportioneel; 

o Of er een juiste grondslag is voor het verzamelen en verwerken van de 

persoonsgegevens, waarbij wordt opgemerkt dat toestemming alleen volgens 

de AP niet volstaat; 

o Welke organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om de 

verzamelde persoonsgegevens te beveiligen; 

o Op welke wijze de rechten van betrokkenen zijn gewaarborgd en of 

betrokkenen ook weten welke informatie over hen is verzameld, hoe lang dit 

bewaard blijft, wat hun rechten zijn en hoe zij van hun rechten gebruik kunnen 

maken, (zoals het recht om in te zien, te wijzigen en vergeten te worden). 

2. Bij die beoordeling in ieder geval de volgende punten expliciet mee te nemen: 

o Het verstrekken van adresgegevens aan Sterk Papendrecht op basis van 

leeftijd alleen; 

o De tekst van de brief vanuit Sterk Papendrecht aan inwoners (met daarin 

eventueel de mededeling dat gebeld zal worden voor een afspraak); 

o Welke gegevens worden gevraagd en hoe zich dat verhoudt tot de hulpvraag; 

o Of toestemming vragen en krijgen wordt gebruikt als enkel argument om de 

gegevens te mógen vragen, noteren, opslaan en verwerken; 

o Het al dan niet gebruiken van bij een Signalerend Huisbezoek verkregen 

persoonsgegevens, bij een latere aanvraag voor een zorgindicatie (persoonlijke 

dossiervorming); 

o De manier van opslaan van die gegevens en het analyseren of anderszins 

gebruiken van die gegevens, het eventueel verstrekken aan anderen van deze 

gegevens; 

o Het al dan niet vernietigen van gegevens. 

3. Zo nodig deskundige externe hulp in te roepen voor de beoordeling en de kosten 

hiervan te onttrekken uit de algemene reserve en te verwerken in de begroting. 

4. Aan te geven wat nodig is om volledig rechtmatig te handelen met betrekking tot 

privacybescherming van ouderen. 

5. Zelf verantwoordelijkheid te nemen om zo nodig activiteiten te staken of op te schorten 

hangende het onderzoek. 

6. De gemeenteraad uiterlijk vóór de kaderbrief in juni 2020 te berichten over de 

uitkomsten van het onderzoek. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

D66-fractie    
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