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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen fractie PK 

Geachte leden van de Fractie PK, 

Op 6 februari 2018 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 32 lid 3 RvO 
inzake privacy, de Wet bescherming persoonsgegevens en gebruik zorgdossiers. Met deze brief 
geven wij u antwoord op de gestelde vragen. 

Vraag 1: Graag horen wij van CDA wethouder Splinter of er een andere noodzaak was om deze 
vertrouwelijke informatie te delen dan de invulling die wij eraan geven. Graag een toelichting. 

Antwoord: Door wethouder Splinter is namens het college een geanonimiseerde opsomming gegeven 
van voorbeelden van verstrekkingen die in de jaren 2015-2017 regelmatig verstrekt zijn. Het college 
heeft hierbij geen inzage gehad in de individuele dossiers. 

Vraag 2 aan CDA wethouder Splinter: Heeft u schriftelijke toestemming gevraagd aan de mensen uit 
deze dossiers? Graag een toelichting. 

Antwoord: Deze vraag is niet relevant (zie antwoord bij vraag 1). 

Vraag 3: Zijn de overige collegeleden op de hoogte van het delen van deze informatie door 
wethouder Splinter? Zo ja, wat is hun mening over dit inhoudelijk gebruik van zorgdossiers van onze 
inwoners? Graag een toelichting. 

Antwoord: zie antwoord bij vraag 1. 

Vraag 4: Kunt u aangeven of er geheimhouding is opgelegd op dossiers van zorgaanvragen en 
lopende zorgcasussen? 

Antwoord: Nee 

Vraag 5A: Zo ja, geldt deze geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers en dus ook de leden van 
het college? Vraag 58: Zo nee, wat is hierover in de gedragscode opgenomen? 

Antwoord: De gedragscode is niet van toepassing 

Bezoekadres: 

Raadhuisstraat 2 

5854 AX Nieuw Bergen 
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Wij gaan er van uit u met deze beantwoording voldoende te hebb n geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Bergen, 
de secretaris, 

Drs. C.G.W. Jansen 

de burgemeest r, 
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