Geachte leden van de raad,

Afgelopen vrijdag heeft het college vragen ontvangen van de fractie van de ChristenUnie
en vandaag een aanvullende vraag van de fractie van de SGP. Het zijn vragen naar
aanleiding van berichtgeving van het Rode Kruis waarin zij heeft aangegeven niet langer
de benodigde informatie te verkrijgen van diverse instanties, waaronder de gemeente.
De vragen van de CU-fractie luiden;
Het Rode Kruis, afdeling Staphorst, bezorgt al sinds jaar en dag kerst(fruit)bakjes bij
inwoners in de gemeente Staphorst die 80 jaar en ouder zijn en bij inwoners die ernstig
en/of langdurig ziek zijn. Een waardevolle traditie die in het teken staat van
saamhorigheid, het omzien naar elkaar en waarbij aandacht en contact plaatsvindt met
onze oudere en kwetsbare dorpsgenoten. Een activiteit waar wij als fractie van harte
achterstaan.
Nu hebben wij vernomen dat het bestuur van Rode Kruis Staphorst heeft moeten
besluiten om te stoppen met deze traditie vanwege de nieuwe AVG-wetgeving. Omdat
instanties zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene geen gegevens van
personen aan derden beschikbaar mogen stellen, is het voor het bestuur van het Rode
Kruis het niet meer mogelijk om betrouwbare en volledige lijst van personen samen
stellen, met mogelijke gevolgen van vergissing en onvolledigheid van dien.
Op basis van deze informatie willen wij de volgende vragen aan uw college voorleggen
met het verzoek deze met voorrang te willen behandelen:
1. Welke rol heeft de gemeente in de verstrekking van adressen aan het Rode Kruis,
afdeling Staphorst (gehad)?
De gemeente heeft van het bestuur van het Rode Kruis het verzoek ontvangen om
persoonlijke informatie uit de gemeentelijke bestanden te verstrekken. In casu
adresgegevens en personalia van inwoners die nu 80 jaar of ouder zijn.
2. Zijn er mogelijkheden om adressen alsnog te verstrekken? Waarom wel/niet?
De gemeente moet een zeer goede reden hebben om persoonlijke informatie te
verstrekken. De AVG kent een paar belangrijke grondslagen op basis waarvan
gegevens verstrekt mogen worden; bijvoorbeeld met toestemming van de
betrokkene, op basis van een wettelijke taak of in het kader van het algemeen belang.
Het onderhavige verzoek zou kunnen vallen onder de laatstgenoemde. In dat hoort
het college dan zeer goed te motiveren waarom zonder toestemming of wettelijke
basis de informatie in het kader van het algemeen belang worden verstrekt. Dit kan
aan de orde zijn bij bijvoorbeeld aan het verstrekken van personalia in het kader van
medisch onderzoek door de GGD.

Op dit moment stelt het college vast dat het algemeen belang niet zwaarder weegt
dan bescherming van de persoonlijke informatie in onze bronsystemen.
3. Meer in het algemeen: kunt u aangeven waarom het beschikbaar stellen van
adressen op grond van de AVG niet zou mogen? En zijn er mogelijkheden binnen de
AVG om wel informatie beschikbaar te kunnen stellen?
Deze vraag is onder punt 2 reeds beantwoord. Inmiddels heeft de initiatiefnemer
reeds aangegeven dat zij dit jaar niet over gaat tot het bezorgen van de attentie. Om
die reden is het verzoek om te verstrekken niet langer aan de orde.
Onze gemeente neemt samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en andere
gemeenten voortdurend deel aan de dialoog over de AVG en de juiste gewenste
uitwerking ervan. Ook zal de gemeente samen met deskundigen en partners kijken
hoe er met verordeningen optimaal aangesloten kan worden bij wet- en regelgeving
en de lokale context.

De aanvullende vraag van de SGP-fractie luidt;
4. Leerlingen van onze basisscholen zijn gemotiveerd aan de slag gegaan om de
kaartjes te maken die bijgevoegd zouden worden aan de fruitmanden. Veel van deze
kaartjes zijn al (bijna) klaar. We vragen het college om dit mee te laten wegen in de
afweging om de adressen alsnog te verstrekken.
Het college heeft de wetenschap dat het een zeer sympathieke actie betreft, een actie
die bijdraagt aan het bestrijden van eenzaamheid en het ‘goed zorgen voor elkaar’
mee laten wegen. Ook heeft het college vastgesteld dat veel inwoners betrokken zijn
bij deze actie.
Dit maakt echter de afweging, te weten het verstrekken van persoonlijke informatie,
die aan de overheid is toevertrouwd met de verwachting dat die overheid er zeer
zorgvuldig mee omspringt, niet anders.

