Verslag bijeenkomst Burgerjury op 25 januari 2018
Op donderdag 25 januari 2018 vond de negende bijeenkomst van de burgerjury plaats op de
gemeentewerf van Capelle aan den IJssel. Van de 128 genodigde burgerjuryleden hadden 52
personen zich aangemeld en waren 47 personen aanwezig. Gedurende deze bijeenkomst konden de
leden hun mening geven over privacy en online dienstverlening in en door de gemeente Capelle aan
den IJssel. Het doel van deze bijeenkomst was een beeld te krijgen van wat de Capellenaren vinden
van privacy, en hoe zij privacy beoordelen in relatie tot de gemeente. In dit verslag vindt u de
antwoorden op de gestelde vragen en een korte weergave van de discussie.
1. Welkomstwoord en opening
De communicatieadviseur opent de bijeenkomst en introduceert het thema Privacy en online
dienstverlening. Er is veel te doen om privacy. Er komen steeds strengere regels voor organisaties
voor de omgang met (persoons)gegevens.
De burgemeester – portefeuillehouder privacy en veiligheid – heet de aanwezigen van harte welkom.
Hij geeft aan belang te hechten aan de mening van Capellenaren die mee willen praten met het
bestuur en de lokale politiek, en een goed beeld te hebben van wat er speelt in Capelle. De
burgemeester beschrijft de burgerjuryavonden als waardevolle avonden waar we veel van kunnen
leren en waar we ons voordeel mee moeten doen.
De burgemeester geeft aan met een dubbel gevoel in het thema Privacy en online
dienstverlening te staan. Hij hecht waarde aan privacy en geeft aan dat de gemeente intern actief
bezig is met awarenesstrainingen om datalekken te voorkomen. Terugkijkend naar zijn vorige banen
geeft de burgemeester aan erg blij te zijn met de wetgeving rondom privacy en de mogelijkheden die
er zijn om de veiligheid in Nederland te garanderen. Er gebeurt steeds meer op lokaal gebied en de
burgemeester benadrukt de rol die de Capellenaar hier zelf in moet pakken.
2. Terugblik vorige bijeenkomst
Op 17 januari 2017 was de vorige bijeenkomst van de burgerjury met als thema Burgerparticipatie.
Het unithoofd Strategisch advies blikt terug naar deze bijeenkomst. De uitkomsten van deze
bijeenkomst zijn verwerkt tot een advies aan het college en hebben geleid tot het vormgeven van een
toolkit burgerparticipatie, die via de website van de gemeente is terug te vinden. Hierin is aangegeven
welke vormen van burgerparticipatie er zijn, hoe deze middelen kunnen worden ingezet, hoeveel tijd
het kost, hoeveel geld het kost etc.
Tijdens de vorige bijeenkomst is gekozen voor een andere opzet: een gedeelte met stemkastjes en
een discussiegedeelte. Door de deelnemers is dit als een prettige werkwijze ervaren, omdat er meer
ruimte is voor toelichting. Daarom is ervoor gekozen deze werkwijze vanavond ook te hanteren.
Tijdens de vorige bijeenkomst hebben de deelnemers ook aangegeven dat zij graag van tevoren
informatie over het thema zouden willen ontvangen, daar is gehoor aan gegeven. Een aantal dagen
voorafgaand aan de bijeenkomst op 25 januari is informatie over het thema aan de deelnemers
toegestuurd.
3. Deelnemersbeeld
Om een beeld te krijgen van de deelnemers en bekend te raken met de stemkastjes zijn de eerste drie
vragen inventarisatievragen.
Bent u een man of een vrouw?
Op deze vraag hebben 44 deelnemers gereageerd.
25 deelnemers zijn man en 19 deelnemers zijn vrouw.
In welke wijk woont u?
Op deze vraag hebben 45 deelnemers gereageerd. De verdeling is als volgt:












,QZHONHOHHIWLMGVFDWHJRULHYDOWX"
2SGH]HYUDDJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUG'HJHJHYHQOHHIWLMGLVGHOHHIWLMGLQMDUHQ
'HYHUGHOLQJLVDOVYROJW











6RFLDOHPHGLD
2PGHYROJHQGHYUDJHQLQWHOHLGHQZRUGWJHYUDDJGRIDOOHGHHOQHPHUVRSGHKRRJWH]LMQYDQZDW
VRFLDOHPHGLD]LMQ'HGHHOQHPHUVJHYHQDDQKLHUYDQRSGHKRRJWHWH]LMQ
,NEHQDFWLHIRSVRFLDOHPHGLD
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQJHYHQDDQDFWLHIWH]LMQRSVRFLDOH
PHGLDGHHOQHPHUVJHYHQDDQQLHWDFWLHIWH]LMQRSVRFLDOHPHGLD+LHUZRUGWGRRUGHHOQHPHUVDDQ
WRHJHYRHJGGDWVRPPLJHQYDQKHQZHOHHQDFFRXQWKHEEHQRSVRFLDOHPHGLDPDDUKLHUJHHQ
JHEUXLNYDQPDNHQRI]HOIQLHWDFWLHIEHULFKWHQSODDWVHQ+HWXQLWKRRIG6WUDWHJLVFKDGYLHVVWHOWGH
YUDDJRISULYDF\HQKHWGHOHQYDQJHJHYHQVKLHULQHHQUROVSHOHQ'HHOQHPHUVJHYHQDDQGDWGLWHHQ
UROVSHHOWHQJHYHQDDQKLHUYRRU]LFKWLJLQWH]LMQ














,NZHHWKRHKHWLVJHVWHOGPHWPLMQSULYDF\DOVLNJHEUXLNPDDNYDQVRFLDOHPHGLD
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQJHYHQDDQWHZHWHQKRHKHWLV
JHVWHOGPHWKXQSULYDF\ZDQQHHU]LMJHEUXLNPDNHQYDQVRFLDOHPHGLDGHHOQHPHUVJHYHQDDQGLW
QLHWWHZHWHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQKHWQLHW]HNHUWHZHWHQ'HFRPPXQLFDWLHDGYLVHXUVWHOWGH
YUDDJZLH]LFKKLHUZHOHHQVLQKHHIWYHUGLHSWHQZDDURP(HQYDQGHGHHOQHPHUVJHHIWDDQQDDU
DDQOHLGLQJYDQHHQRQGHU]RHNKDDUSULYDF\LQVWHOOLQJHQWHKHEEHQDDQJHSDVW(HQDQGHUHGHHOQHPHU
KHHIW]LFKYHUGLHSWLQGHJHJHYHQVGLH]RHNPDFKLQHV]RDOV*RRJOHRYHURQVZHWHQ











'HJHPHHQWHHQSULYDF\URQGSHUVRRQVJHJHYHQV
+HWLQOHLGHQGHGHHOYDQGHELMHHQNRPVWLVDIJHURQGHQGHGHHOQHPHUV]LMQEHNHQGPHWGH
VWHPNDVWMHV'HYUDJHQZRUGHQWRHJHVSLWVWRSGHJHPHHQWH&DSHOOHDDQGHQ,-VVHO

'HJHPHHQWHKHHIWWRHJDQJWRWJHJHYHQVGLHLQGHEDVLVUHJLVWUDWLHVWDDQPDDUGHJHPHHQWH
GHHOWRRNJHJHYHQVPHWGLYHUVHSDUWQHUVLQGHVWDGZDQQHHUGDWQRGLJLV+HWGHOHQYDQGH]H
JHJHYHQVLVJHERQGHQDDQVWUHQJHUHJHOVHQZHWJHYLQJ
,NYHUWURXZGHJHPHHQWHPHWGHPDQLHUZDDURS]LMRPJDDWPHWSHUVRRQVJHJHYHQV
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQ]LMQKHWHHQVPHWGH]HVWHOOLQJ
GHHOQHPHUV]LMQKHWKLHUQLHWPHHHHQVHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQGLWQLHWWHZHWHQ(HQGHHOQHPHU
GLHKHWHHQVLVPHWGHVWHOOLQJJHHIWDDQWRWRSKHGHQJHHQUHGHQWHKHEEHQRPWHGHQNHQGDWGH
JHPHHQWHQLHW]RUJYXOGLJRPJDDWPHW]LMQJHJHYHQV(HQGHHOQHPHUGLHKHWQLHWHHQVLVPHWGH]H

VWHOOLQJJHHIWDDQGDWKHWELMSULYDF\JDDWRPLQJHZLNNHOGHPDWHULHHQYUDDJW]LFKDIRIGH
GHVNXQGLJKHLGELQQHQGHJHPHHQWHYROGRHQGHLVRPGHYHLOLJKHLGYDQGHJHJHYHQVWHZDDUERUJHQ

+HWXQLWKRRIG-XULGLVFKH=DNHQJHHIWDDQGDWGHJHPHHQWHKDDUXLWHUVWHEHVWGRHWRP
]RUJYXOGLJRPWHJDDQPHWSHUVRRQVJHJHYHQV+HWLVLQGHUGDDGLQJHZLNNHOGHPDWHULH'HZHWJHYLQJ
ZRUGWLQJHZLNNHOGHUHQGHUHJHOVZRUGHQVWUHQJHU'HJHPHHQWHKHHIWYHUVFKLOOHQGHGHVNXQGLJHQLQ
GLHQVW]RZHORSKHWJHELHGYDQ,&7RPGHSHUVRRQVJHJHYHQVWHEHYHLOLJHQDOVRSMXULGLVFKJHELHG
9RULJHZHHN ZHHN LVHHQIXQFWLRQDULVYRRUGHJHJHYHQVEHVFKHUPLQJDDQJHVWHOGGLHLQWHUQWRH]LFKW
KRXGWRIGHRUJDQLVDWLHHQKHWEHVWXXUYROOHGLJFRQIRUPGHZHWJHYLQJZHUNHQ

+HWXQLWKRRIG6WUDWHJLVFKDGYLHVJHHIWDDQWHEHJULMSHQGDWGHHOQHPHUVDDQJHYHQQLHW
JRHGWHZHWHQZDWHUPHWKXQSHUVRRQVJHJHYHQVJHEHXUWHQJHHIWDDQGDWGHJHPHHQWHGLWEHWHU]RX
NXQQHQFRPPXQLFHUHQ











6RPVVWDDQGHEHODQJHQLQSULYDF\HQYHLOLJKHLGRISULYDF\HQJH]RQGKHLGV]RUJKDDNVRSHONDDU$DQ
GHHQHNDQWZLOMHJHJHYHQVEHVFKHUPHQDDQGHDQGHUHNDQWZLOMHDOVJHPHHQWHJRHGH]RUJ
YHUOHQHQ'HYROJHQGHYUDDJKHHIWKLHUEHWUHNNLQJRS'HFRPPXQLFDWLHDGYLVHXUJHHIWDDQGDWKHW
GHOHQYDQJHJHYHQVKLHUELMRRNKHWSUDWHQRYHUPHQVHQNDQEHWHNHQHQ
'HJHPHHQWHPRHWSHUVRRQOLMNHJHJHYHQVRYHUPHQVHQGLH]RUJHQRQGHUVWHXQLQJQRGLJKHEEHQ
]RQGHUSUREOHPHQNXQQHQXLWZLVVHOHQPHWSDUWQHUVGLH]RUJYHUOHQHQ]RGDWJRHGH]RUJYHUOHHQGNDQ
ZRUGHQ
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQ]LMQKHWHHQVPHWGHVWHOOLQJ
GHHOQHPHUV]LMQKHWQLHWHHQVPHWGHVWHOOLQJHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQGLWQLHWWHZHWHQ(QNHOH
GHHOQHPHUVGLHKHWQLHWHHQV]LMQPHWGHVWHOOLQJJHYHQDDQGDW]LMKHWZHOHHQV]RXGHQ]LMQJHZHHVW
PHWGHVWHOOLQJZDQQHHUGHFOLsQWRPWRHVWHPPLQJYRRUKHWGHOHQYDQGHJHJHYHQVJHYUDDJGZRUGW
(HQGHHOQHPHUGLHKHWQLHWHHQVLVPHWGHVWHOOLQJYXOWKLHUELMDDQKHWQLHWHUJWHYLQGHQGDWGH
JHPHHQWHJHJHYHQVKHHIWRIGHHOWPDDUYUDDJW]LFKDIZDWKHWEHOHLGYDQGH]RUJDDQELHGHUVRPWUHQW
GH]HJHJHYHQVLV$OVMLMJHHQ]RUJQRGLJKHEWNXQMHGDQRRN]RPDDUEHQDGHUGZRUGHQGRRUGH]H
DDQELHGHUV"+HWXQLWKRRIG6WUDWHJLVFKDGYLHVJHHIWDDQGDWKLHUYHHORYHUWH]HJJHQLV+HWJDDW
KLHUELMQLHWRPHHQFRPPHUFLHHOEHODQJPDDURPHHQVRFLDDOEHODQJRPWH]RUJHQGDW]RUJRSGH
MXLVWHSOHNWHUHFKWNRPW([FHVVHQZDDUELM]RUJYHUOHQHUVZHORSGHKRRJWHZDUHQYDQGHVLWXDWLHPDDU
GH]H]RUJHQRIJHJHYHQVQRRLWJHGHHOGKHEEHQPRHWHQZRUGHQYRRUNRPHQ7ZHHYDQGH
GHHOQHPHUVJHYHQDDQGDWYRRUNRPHQPRHWZRUGHQGDWRYHUPHQVHQJHVSURNHQZRUGWPDDUGDWPHW
PHQVHQJHVSURNHQZRUGWHQGDWSDWLsQWHQFOLsQWHQKXQHLJHQUHJLHNXQQHQQHPHQ:LOVEHNZDDPKHLG
VSHHOWKLHUELMHHQEHODQJULMNHURO
(HQNULWLVFKHQRRWZRUGWJHJHYHQRSGHIRUPXOHULQJYDQGHYUDDJµ=RQGHUSUREOHPHQ¶ZRUGW
RQGXLGHOLMNJHYRQGHQGRRUHQNHOHGHHOQHPHUV













'HJHPHHQWHPRHWSHUVRRQVJHJHYHQVXLWNXQQHQZLVVHOHQWXVVHQYHUVFKLOOHQGHLQVWDQWLHV]RDOV
SROLWLHKDQGKDYLQJVWDGVPDULQLHUVZRQLQJFRUSRUDWLHRPGHYHLOLJKHLGWHYHUJURWHQLQHHQZLMN
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQ]LMQKHWHHQVPHWGHVWHOOLQJ
GHHOQHPHUV]LMQKHWQLHWHHQVPHWGHVWHOOLQJHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQGLWQLHWWHZHWHQ

(HQGHHOQHPHUGLHRQHHQVKHHIWJHVWHPGOHJWXLWZDDURP=LMJHHIWDDQKHWQLHWHUJWHYLQGHQ
GDWSHUVRRQVJHJHYHQVZRUGHQXLWJHZLVVHOGPDDUYRRUXLWNLMNHQGQDDUGHµVOHHSZHW¶EHQRHPW]LMGH
SHULRGHZDDULQJHJHYHQVEHZDDUGPRJHQZRUGHQRIKHWJHEUXLNHQYDQJHJHYHQVYDQSHUVRQHQGLH
QLHWGLUHFWEHWURNNHQ]LMQELMHHQRQYHLOLJHVLWXDWLHDOVUHGHQHQRPRQHHQVWHVWHPPHQ*HJHYHQV
PRHWHQYROJHQVGH]HGHHOQHPHUPRJHQZRUGHQJHGHHOGZDQQHHUKHWQRRG]DNHOLMNHQUHOHYDQWLV











,NYLQGGDWGHJHPHHQWHRSVWUDDWFDPHUD¶VPDJRSKDQJHQYRRUGHDOJHPHQHYHLOLJKHLGHQ
OHHIEDDUKHLGLQGHZLMNVWDG
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQ]LMQKHWHHQVPHWGHVWHOOLQJ
GHHOQHPHUV]LMQKHWQLHWHHQVPHWGHVWHOOLQJHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQGLWQLHWWHZHWHQ(HQYDQGH
GHHOQHPHUVJHHIWDDQGHRSWLHµ]HHUHHQV¶WHPLVVHQ












'HFRPPXQLFDWLHDGYLVHXULQWURGXFHHUWGHYROJHQGHYUDDJPHWHHQXLWOHJYDQKHWEHJULSµELJGDWD¶%LJ
GDWDLVHHQYHU]DPHOLQJYDQGLYHUVHLQIRUPDWLHVWURPHQ]RZHOYDQJHJHYHQVGLHEHGULMYHQKHEEHQDOV
JHJHYHQVGLHPHQVHQ]HOIDFKWHUODWHQELMYRRUEHHOGRSLQWHUQHWHQ*36ORFDWLHV
'HJHPHHQWHPDJYHUVFKLOOHQGHLQIRUPDWLHVWURPHQYDQELMYRRUEHHOGZRQLQJLQEUDNHQRYHUYDOOHQHQ
VWUDDWURYHQJHEUXLNHQRPJHULFKWHURSWHWUHGHQHQGLWVRRUWGHOLFWHQWHYRRUNRPHQ
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQ]LMQKHWHHQVPHWGHVWHOOLQJ
GHHOQHPHUV]LMQKHWQLHWHHQVPHWGHVWHOOLQJHQGHHOQHPHUJHHIWDDQGLWQLHWWHZHWHQ











(U]LMQYHHOJHJHYHQVEHVFKLNEDDU'HQNELMYRRUEHHOGDDQJHJHYHQVYDQKHW&HQWUDDO%XUHDXYRRUGH
6WDWLVWLHNHQJHJHYHQVGLHGHJHPHHQWH]HOIYHU]DPHOWHQJHJHYHQVGLHDQGHUHSDUWQHUVKHEEHQ+HW
ELMHONDDUEUHQJHQYDQDOOHEHVFKLNEDUHJHJHYHQVNDQRSZLMNQLYHDX]HHUUHOHYDQW]LMQ+LHUJDDWGH
YROJHQGHYUDDJRYHU+LHUELMZRUGWDDQJHJHYHQGDWKHWPRJHOLMN]RX]LMQRPDOOHJHJHYHQVGLH
EHVFKLNEDDU]LMQRYHUXLQWH]LHQPDDUELMYRRUEHHOGQLHWGLHRYHUXZEXXUPDQ:DWZHOPRJHOLMN]RX
]LMQLVGH]HJHJHYHQVRSKHWQLYHDXYDQGHEXXUWRIGHZLMNWHEHNLMNHQ

(HQYDQGHGHHOQHPHUVJHHIWDDQGDWKLHUZDWKDNHQHQRJHQDDQ]LWWHQ:DQQHHURS
EXXUWQLYHDXEHNHNHQNDQZRUGHQKRHYHHOHUYHUGLHQGZRUGWRIKRHYHHOLQZRQHUVHHQXLWNHULQJNULMJHQ
NDQRRNRQJHZHQVWJHGUDJXLWJHORNWZRUGHQ$DQGHGHHOQHPHUVZRUGWJHYUDDJGGH]HDIZHJLQJHQ
PHHWHQHPHQELMKHWEHDQWZRRUGHQYDQGHYROJHQGHYUDDJ

$OVGHJHPHHQWHELJGDWDYHUZHUNWRPHHQEHSDDOGHWDDNWHYHUYXOOHQPRHWGH]HGDWDGDQRRNYRRU
DOOH&DSHOOHQDUHQEHVFKLNEDDU]LMQ"
2SGH]HYUDDJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQJHYHQDDQGH]HGDWDRRNLQWHZLOOHQ
NXQQHQ]LHQYDQKHQJHYHQDDQGDDUJHHQEHKRHIWHDDQWHKHEEHQRIGLWQLHWQRRG]DNHOLMNWH
YLQGHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQGLWQLHWWHZHWHQ













3HUVRRQOLMNHSULYDF\
'DWGHRYHUKHLGZLOZHWHQZDWLN RQOLQH GRHYLQGLNJHHQSUREOHHPLNKHEQLHWVWHYHUEHUJHQ
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQ]LMQKHWHHQVPHWGHVWHOOLQJ
GHHOQHPHUV]LMQKHWQLHWHHQVPHWGHVWHOOLQJHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQGLWQLHWWHZHWHQ











(HQNULWLVFKHQRRWZRUGWJHJHYHQRSGHIRUPXOHULQJYDQGHYUDDJ(HQYDQGHGHHOQHPHUVJHHIW
ELMYRRUEHHOGDDQJHHQSUREOHHPWHKHEEHQPHWFDPHUD¶VRSVWUDDWPDDUYLQGWGDWGHRYHUKHLGQLHW
KRHIWWHZHWHQZDWKLMWKXLVGRHW'RRUGHYUDDJVWHOOLQJNDQGH]HWZHHGHOLQJQLHWZRUGHQPHHJHQRPHQ
LQKHWEHDQWZRRUGHQYDQGHYUDDJ

(HQWZHHGHNULWLVFKHQRRWZRUGWJHJHYHQRSKHWWZHHGHJHGHHOWHYDQGHYUDDJLNKHEQLHWVWH
YHUEHUJHQ(HQYDQGHGHHOQHPHUVEHQRHPWGDWHUPRJHOLMNYHUNHHUGHFRQFOXVLHV]RXGHQNXQQHQ
ZRUGHQJHWURNNHQXLWHHQGDWDYHU]DPHOLQJHQLQGDWJHYDOZHOGHJHOLMNLHWVWHYHUEHUJHQWHKHEEHQ

,NEHQEHUHLGZDWSULYDF\RSWHJHYHQDOVKHWGHVDPHQOHYLQJLHWVRSOHYHUW%LMYRRUEHHOGYRRU
2SGH]HVWHOOLQJNRQGHQPHHUGHUHDQWZRRUGHQZRUGHQJHJHYHQ,QWRWDDO]LMQHUDQWZRRUGHQ
JHJHYHQGHHOQHPHUVJDYHQDDQQLHWEHUHLGWH]LMQSULYDF\RSWHJHYHQ

'HYHUGHOLQJRYHUGHRYHULJHDQWZRRUGHQLVDOVYROJW











'HJHPHHQWHKHHIWPHHUGHUHPDOHQHHQGDWDOHNJHKDG:DWGHHGGDWPHWX"
2SGH]HYUDDJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUG'HDQWZRRUGHQZDUHQDOVYROJWYHUGHHOG











(HQNULWLVFKHQRRWZRUGWJHJHYHQRSGHIRUPXOHULQJYDQGHDQWZRRUGHQRSGH]HYUDDJ'HDOJHPHQH
DQWZRRUGPRJHOLMNKHLGµ,NKHEPHHU]RUJHQRYHUJHPDDNW¶ZHUGJHPLVW7HYHQVZRUGWGRRUKHW
XQLWKRRIG6WUDWHJLVFKDGYLHVDDQJHJHYHQGDWGHHHUVWHDQWZRRUGPRJHOLMNKHLGZHOOLFKWZDWRQGXLGHOLMN
ZDV(HQGDWDOHNZLOQLHW]HJJHQGDWKHWGLUHFWLHGHUH&DSHOOHQDDUEHWUHIW:DQQHHUVSUDNHZDVYDQ
HHQGDWDOHN]LMQGHEHWURNNHQ&DSHOOHQDUHQVFKULIWHOLMNRSGHKRRJWHJHVWHOG
'HYROJHQGHYUDDJJDDWRYHUKHWJHULFKWJHEUXLNHQYDQGDWD'HFRPPXQLFDWLHDGYLVHXUOHLGWGHYUDDJ
LQPHWHHQYRRUEHHOGRYHUKRRJJDVJHEUXLNRSZLMNQLYHDXHQKHWLQ]HWWHQYDQHHQDDQELHGLQJRP
]RQQHSDQHOHQWHLQVWDOOHUHQ
,NYLQGGDWGHJHPHHQWHRSEDVLVYDQLQIRUPDWLHRYHUZDDULQZRRQHQPLMQDFKWHUJURQGPLMPDJ
EHQDGHUHQYRRUWKHPD¶VGLHUHOHYDQW]LMQYRRUPLMHQPLMQJH]LQ
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQ]LMQKHWHHQVPHWGHVWHOOLQJ

GHHOQHPHUV]LMQKHWQLHWHHQVPHWGHVWHOOLQJHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQKLHUJHHQPHQLQJRYHUWH
KHEEHQ

(HQYDQGHGHHOQHPHUVJHHIWDDQGLWUHOHYDQWWHYLQGHQLQGLHQSHUWKHPDELMGHJHPHHQWH
DDQJHJHYHQNDQZRUGHQZDDUYRRUPHQEHQDGHUGPDJZRUGHQ(HQDQGHUHGHHOQHPHUJHHIWDDQGLW
JHHQUROYRRUGHJHPHHQWHWHYLQGHQPDDUGDWGLWLQVSHHOWRSFRPPHUFLsOHRYHUZHJLQJHQ'HYUDDJ
ZRUGWYRRUJHOHJGRIKHWDFWLHIEHQDGHUHQYDQ&DSHOOHQDUHQYRRUQLHWFRPPHUFLsOHGRHOHLQGHQZHO
PRJHOLMN]RXPRHWHQ]LMQ'HHOQHPHUVJHYHQDDQGDWGHVWUHHNNUDQWKLHUHHQJRHGPLGGHOYRRU]RX
]LMQ











2QOLQHGLHQVWYHUOHQLQJ
6WHHGVPHHUGLHQVWHQZRUGHQGRRUGHJHPHHQWHRQOLQHJHOHYHUG+HWRS]RHNHQRIEHVWHOOHQYDQ
GRFXPHQWHQHQKHWPDNHQYDQDIVSUDNHQNDQYLDGHZHEVLWHLQGLHQQRGLJPHWHHQ'LJL''H
JHPHHQWHKHHIWVLQGVNRUWHHQQLHXZHZHEVLWH2PWHSHLOHQKRHGH]HVLWHEHYDOWHQKRHGHVLWH
XLWJHEUHLGHQRIYHUEHWHUGNDQZRUGHQZRUGWGHYROJHQGHVHULHYUDJHQJHVWHOG
'HSURMHFWOHLGHURQOLQHGLHQVWYHUOHQLQJJHHIWHHQWRHOLFKWLQJRSGHHHUVWHYUDDJYHHONDQYLDGH
ZHEVLWHJHUHJHOGZRUGHQPHW'LJL'RIH+HUNHQQLQJ'HJHJHYHQVGLHEHNHQG]LMQZRUGHQRSGH]H
PDQLHUDXWRPDWLVFKLQJHYXOG%LMELMYRRUEHHOGHHQPHOGLQJRSHQEDUHUXLPWHZDDUELMGH
SHUVRRQVJHJHYHQVQLHWYDQEHODQJ]LMQKRHIWQLHWWHZRUGHQLQJHORJGPHW'LJL'RIH+HUNHQQLQJ
,N]RXKHWILMQYLQGHQDOVLNYRRUJHPHHQWH]DNHQRQOLQHQRJPHHU]HOINDQUHJHOHQRRNDOEHWHNHQWGDW
GDWLNPHHUSHUVRRQVJHJHYHQVPRHWRSJHYHQDDQGHJHPHHQWH
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQ]LMQKHWHHQVPHWGHVWHOOLQJ
GHHOQHPHUV]LMQKHWQLHWHHQVPHWGHVWHOOLQJHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQKLHUJHHQPHQLQJRYHUWH
KHEEHQ'H]HVWHOOLQJLVQLHWORJLVFKEHYRQGHQGRRUGHSURMHFWOHLGHURQOLQHGLHQVWYHUOHQLQJHQGH
GHHOQHPHUVHQLVGDDURPQLHWYHUGHUEHVSURNHQ
,QGHYROJHQGHVWHOOLQJZRUGWGHWHUPµRQODQJV¶JHEUXLNW$DQJHJHYHQZRUGWGDWKLHUPHHKHWDIJHORSHQ
MDDUEHGRHOGZRUGW
,NKHERQODQJVJHEUXLNJHPDDNWYDQIRUPXOLHUHQRSGHZHEVLWHYDQGHJHPHHQWH
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQJHYHQDDQRQODQJVJHEUXLNWH
KHEEHQJHPDDNWYDQIRUPXOLHUHQRSGHZHEVLWHYDQGHJHPHHQWHGHHOQHPHUVJHYHQDDQKLHU
RQODQJVJHHQJHEUXLNYDQWHKHEEHQJHPDDNW
,QGLHQµMD¶RSGHYRULJHYUDDJ+HWDXWRPDWLVFKLQYXOOHQYDQJHJHYHQVGLHLNKHEDFKWHUJHODWHQRIGH
JHPHHQWHDOKHHIWPDDNWKHWLQYXOOHQYDQIRUPXOLHUHQKDQGLJHU
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQ]LMQKHWHHQVPHWGHVWHOOLQJ
GHHOQHPHUV]LMQKHWQLHWHHQVPHWGHVWHOOLQJHQGHHOQHPHUJHHIWDDQKLHUJHHQPHQLQJRYHUWH
KHEEHQ$OVSRVLWLHISXQWZRUGWEHQRHPGGDWKHWDXWRPDWLVFKLQYXOOHQYDQJHJHYHQVKHWPDNHQYDQ
VSHOIRXWHQYHUPLQGHUW1DDXWRPDWLVFKLQYXOOHQLVKHWVOHFKWVHHQNZHVWLHYDQFRQWUROHUHQ












'HSURMHFWOHLGHURQOLQHGLHQVWYHUOHQLQJZHUNWPRPHQWHHODDQKHWEHJULMSHOLMNPDNHQYDQIRUPXOLHUHQHQ
KHWYHUEHWHUHQYDQGH]HIRUPXOLHUHQ
2PIRUPXOLHUHQEHJULMSHOLMNWHPDNHQYRRUGHEXUJHULVKHWEHODQJULMNRPGHEXUJHUWHEHWUHNNHQELMKHW
PDNHQYDQGH]HIRUPXOLHUHQ
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQ]LMQKHWHHQVPHWGHVWHOOLQJ
GHHOQHPHUV]LMQKHWQLHWHHQVPHWGHVWHOOLQJHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQKLHUJHHQPHQLQJRYHUWH
KHEEHQ











,NEHQEHUHLGRPGHJHPHHQWHWHKHOSHQRPEHSDDOGHIRUPXOLHUHQHHQYRXGLJHUJHEUXLNVYULHQGHOLMNHU
RIEHJULMSHOLMNHUWHPDNHQ
2SGH]HVWHOOLQJKHEEHQGHHOQHPHUVJHUHDJHHUGYDQKHQJHYHQDDQEHUHLGWH]LMQGH
JHPHHQWHWHKHOSHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQKLHUQLHWWRHEHUHLGWH]LMQHQGHHOQHPHUVJHYHQDDQ
KLHUJHHQPHQLQJRYHUWHKHEEHQGHHOQHPHUVKHEEHQELMKHWYHUODWHQYDQGHELMHHQNRPVWKXQ
FRQWDFWJHJHYHQVDFKWHUJHODWHQRPWHKHOSHQPHWKHWEHJULMSHOLMNPDNHQYDQIRUPXOLHUHQ
$OVODDWVWZRUGWJHYUDDJGRIGHKXLGLJHZHUNYRUPYDQGHEXUJHUMXU\KHWVWHPPHQPHWVWHPNDVWMHV
QRJDFWXHHOLVRIGDWKHWZHUNHQPHWVPDUWSKRQHVHHQRSWLH]RXNXQQHQ]LMQYRRUHHQYROJHQGH
ELMHHQNRPVW'HOHGHQJHYHQGHYRRUNHXUDDQGHVWHPNDVWMHVGH]H]XOOHQGHYROJHQGHNHHUGDQRRN
ZHHULQJH]HWZRUGHQ

8. Discussiebijeenkomst
Na het plenaire gedeelte is de groep in vieren gedeeld. Twee groepen zijn in discussie gegaan over
de stelling: “De gemeente moet persoonsgegevens met partners kunnen delen om te voldoen aan
haar zorgplicht op het gebied van veiligheid.” De andere twee groepen zijn in discussie gegaan over
de stelling: “De gemeente mag inwoners benaderen voor thema’s die relevant voor hen zijn op basis
van informatie die ze heeft over u en uw omgeving. Bijvoorbeeld informatie die afkomstig is uit big
data.” Aan de deelnemers werd gevraagd wat zij van deze stelling vonden en hoe de gemeente
hiermee om dient te gaan.
De gemeente moet persoonsgegevens met partners kunnen delen om te voldoen aan haar zorgplicht
op het gebied van veiligheid.
Groepen A en B geven aan dat opgepast moet worden met big data, omdat dit nog in de
kinderschoenen staat. Desondanks geven de deelnemers aan dat in bepaalde gevallen de gemeente
gegevens moet kunnen delen om te voldoen aan haar zorgplicht op het gebied van veiligheid. De
deelnemers geven aan dat er een aantal voorwaarden gesteld moeten worden aan het delen van
deze gegevens.
Ten eerste dient bekend te zijn met welke partners de gemeente gegevens deelt en welk doel
dit dient. Er moet een grens gesteld worden aan welke partners vertrouwd kunnen worden met deze
persoonsgegevens.
Ten tweede wordt aangegeven dat een selectie gemaakt moet worden in hoeveel gegevens
‘aan de voorkant’ gedeeld mogen worden. Genoemd wordt dat hoe hoger het veiligheidsrisico is, hoe
meer gegevens gedeeld mogen worden. Maar wie bepaalt wat een hoog risico is? De deelnemers
geven aan dat dit nooit door één partij bepaald mag worden, maar dat er minimaal twee partijen
betrokken moeten zijn bij deze beslissing. Indien mogelijk zou hierbij eerst een casus, gevonden
patroon of conclusie op anonieme basis gedeeld moeten worden.
Ten derde wordt aangegeven dat data die rondom een melding verzameld wordt, verwijderd
moet worden op het moment dat de melding tot niets leidt (genoemd n.a.v. de Sleepwet), zodat deze
informatie op een later moment niet (tegen een persoon of bedrijf) gebruikt kan worden. Tevens wordt
aangegeven dat een partij altijd de kans moet krijgen om zich te verdedigen, er mogen geen
conclusies getrokken worden op basis van big data alleen.
De gemeente mag inwoners benaderen voor thema’s die relevant voor hen zijn op basis van
informatie die ze heeft over u en uw omgeving. Bijvoorbeeld informatie die afkomstig is uit big data.
Groepen C en D geven aan dat er een aantal voorwaarden gesteld dienen te worden aan het
benaderen van bewoners op basis van beschikbare informatie. Ten eerste geven de deelnemers aan
graag zelf de regie te houden over voor welke onderwerpen zij benaderd mogen worden, bijvoorbeeld
door zelf aan te geven waar de interesses liggen. Gegevens die uit het BRP gebruikt worden, zijn
vaak breed en niet altijd van toepassing op de specifieke bewoner. Door zelf aan te geven welke
thema’s interessant gevonden worden, blijft de regie bij de Capellenaar.
Ten tweede wordt aangegeven dat de gemeente transparant dient te zijn in welke gegevens
zij gebruikt heeft om te bepalen dat bepaalde informatie relevant is voor een Capellenaar. Ten derde
wordt de voorkeur gegeven aan het niet delen van persoonsgegevens met commerciële organisaties.
Met betrekking tot big data wordt opgemerkt dat er al heel veel partijen zijn die beschikken
over gegevens over ons, die wij vaak zelf hebben geleverd. De vraag wordt gesteld waarom de
gemeente niet zou mogen beschikken over deze zelfde gegevens.
9. Terugkoppeling en afsluiting avond
De avond wordt plenair afgesloten. Vanwege de tijd wordt niet per groep teruggekoppeld wat de
bevindingen zijn.
De communicatieadviseur stelt de burgemeester de vraag wat hem het meest is bijgebleven van de
gegeven antwoorden. De burgemeester geeft aan zich te herkennen in de antwoorden die door de
juryleden zijn gegeven en benoemt het dilemma tussen het delen van gegevens en privacy. De
burgemeester herkent zich ook in de bereidheid meer persoonsgegevens te willen delen wanneer het
gaat om veiligheid. De burgemeester geeft aan dat daar een goede balans in moet worden gevonden,
omdat we allemaal ernstige delicten wel willen voorkomen of oplossen, maar niet ten koste van onze
privacy.

