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Raadsvragen   
van het raadslid dhr. D. Rennenberg (OAE) over informatie-
uitvraag bij WIJeindhoven 
 
 
Geacht college, 
 
In het ED van maandag 25 april wordt aangegeven dat, volgens de Autoriteit 
Persoonsgegevens en de belangenorganisatie Privacy First, WIJeindhoven onrechtmatig 
handelt, omdat de door hen opgevraagde informatie in strijd met de wet is vanwege de 
afhankelijkheidssituatie tussen klanten en medewerkers van WIJ Eindhoven. Daarom 
kan geen sprake zijn van het vrij en ongedwongen toestemming geven. Volgens deze 
instituten verkeren de burgers van Eindhoven in een afhankelijke positie ten opzichte 
van de gemeente bij het aanvragen voor hulp of ondersteuning. Daarom noemt Privacy 
First het toestemmingsformulier van WIJeindhoven een onrechtmatige "Carte blanche" 
en hoopt men dat de gemeenteraad aan deze situatie paal en perk wil gaan stellen. In 
het artikel wordt aangegeven dat een gemeente bepaalde gevoelige informatie kan en 
mag opvragen en vastleggen, mits er een wettelijke grondslag voor is. Hoewel in het 
recent gehouden rekenkameronderzoek is gebleken dat de medewerkers van 
WIJeindhoven zorgvuldig te werk gaan, wordt in het rekenkamerrapport wel aangegeven 
dat een structurele aandacht voor de bescherming van de persoonsgegevens op dit 
moment nog ontbreekt. 
 
Gelet op het vorenstaande de volgende vragen: 

x Bent u het met ons eens dat, hoewel WIJeindhoven een zelfstandige stichting 
is, die voor de gemeente uitvoeringstaken van diverse sociale wetten uitvoert, 
de gemeente, vooral in bovengenoemde kwestie verantwoordelijk blijft voor een 
juiste uitvoering van de wet? 

x Bent u met ons van mening dat Wijeindhoven bij de uitvoering van haar taken 
uitsluitend bepaalde gevoelige informatie kan en mag opvragen en vastleggen, 
indien een wettelijke grondslag daarvoor aanwezig is? Zo neen, waarop baseert 
u dat? 

x Is het u bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens de handelwijze van WIJ 
Eindhoven in strijd met de wet, althans dat daaromtrent grote twijfels bestaan? 
Zo ja , op welke wijze bent u met deze informatie bekend geworden? 

x Bent u het met ons eens het eens dat gebruik van het toestemmingsformulier, 
zoals dit in het artikel van het ED wordt weergegeven, onmiddellijk gestaakt 
moet worden, althans opgeschort, totdat duidelijkheid is verkregen omtrent de 
rechtmatigheid? 
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Hoewel de politieke discussie op 24 mei a.s. zal plaatsvinden lijkt het ons van belang 
geïnformeerd te worden of de adviezen van de Rekenkamer inmiddels zijn 
overgenomen. 
 
Graag wachten wij uw antwoorden af. 
 
Dre Rennenberg Fractievoorzitter 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
De versterking van informatiebeveiliging en de omgang met privacy zijn belangrijke 
aandachtspunten: gemeentebreed en in het sociaal domein in het bijzonder en daarvoor 
ook voor Stichting WIJeindhoven. Vooruitlopend op de vergadering op 24 mei 
aanstaande hebben wij een reactie opgesteld op het rapport van de 
rekenkamercommissie “Een open deur ?” over informatieveiligheid en privacy in het 
sociaal domein dat u is aangeboden op 5 april jl. Bijgevoegd treft u een brief onze 
reactie, waarin we aangeven hoe we aan de conclusies en aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie invulling en uitvoering gaan geven. Omdat de aanbevelingen aan 
het bestuur van de Stichting en aan ons overlap vertonen, is de reactie afgestemd met 
Stichting WIJeindhoven. U vindt in deze brief ook antwoorden op een aantal van de door 
u gestelde vragen.  
 

1. Bent u het met ons eens dat, hoewel WIJeindhoven een zelfstandige stichting 
is, die voor de gemeente uitvoeringstaken van diverse sociale wetten uitvoert, 
de gemeente, vooral in bovengenoemde kwestie verantwoordelijk blijft voor een 
juiste uitvoering van de wet? 

Wij zijn als college verantwoordelijk voor de zorgvuldigheid van de verwerking van 
persoons gegevens door of namens de gemeente, dus ook door de Stichting 
WIJeindhoven.  
 

2. Bent u met ons van mening dat Wijeindhoven bij de uitvoering van haar taken 
uitsluitend bepaalde gevoelige informatie kan en mag opvragen en vastleggen, 
indien een wettelijke grondslag daarvoor aanwezig is? Zo neen, waarop baseert 
u dat? 

Stichting WIJEindhoven is voor de uitvoering van haar taken gehouden aan de huidige 
privacy wet- en regelgeving, zoals opgenomen in de Wet bescherming 
persoonsgegevens, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo2015. 
 

3. Is het u bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens de handelwijze van WIJ 
Eindhoven in strijd met de wet, althans dat daaromtrent grote twijfels bestaan? 
Zo ja , op welke wijze bent u met deze informatie bekend geworden? 

Op 19 april 2016 heeft de Autoriteit persoonsgegevens het Onderzoeksrapport 
“Verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein  “De rol van toestemming” 
gepubliceerd. Dit onderzoek is gebaseerd op inlichtingen van 41 gemeenten, waaronder 
Eindhoven. Wij hebben kennis genomen van dit rapport en hebben direct afspraken 
gemaakt met de Stichting WIJ Eindhoven. Het rapport bevat overigens geen concrete 
aanmerkingen van de Autoriteit Persoonsgegevens per gemeente. De Autoriteit 
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Persoonsgegevens heeft namelijk besloten om in dit onderzoek geen, op handhaving 
gerichte, bevindingen per gemeente op te stellen. In plaats daarvan heeft de Autoriteit 
Persoonsgegevens een overkoepelend rapport opgesteld. 
 

4. Bent u het met ons eens het eens dat gebruik van het toestemmingsformulier, 
zoals dit in het artikel van het ED wordt weergegeven, onmiddellijk gestaakt 
moet worden, althans opgeschort, totdat duidelijkheid is verkregen omtrent de 
rechtmatigheid? 

Het tot heden gebruikte toestemmingsformulier wordt op dit moment niet meer  
toegepast. Er wordt een nieuw formulier ontwikkeld dat aansluit bij het rapport van de AP 
en wat alleen gebruikt wordt in specifieke situaties waar dat van toepassing is. 
 
 
Eindhoven. 17 mei 2016 


