Ingediend namens de fractie van Harlinger Belang
Raadslid J. Jellema

Soort vraag
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Schriftelijke vraag aan college
Vraag voor het vragenhalfuurtje
Interne vraag voor de griffie
s.v.p. één hokje aankruisen

Gewenste vorm van beantwoording
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Schriftelijk
Mondeling tijdens…
per mail *
s.v.p. één hokje aankruisen

De vraag is Openbaar / Niet openbaar
Onderwerp: Privacy en veiligheid persoonsgegevens
Onlangs publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (vml. College Bescherming
Persoonsgegevens) haar bevindingen van een onderzoek naar de beveiliging van
persoonsgegevens die vastgelegd zijn in Suwinet.
In dit onderzoek is bij 13 gemeenten gekeken in hoeverre zij voldoen aan 7 belangrijke
veiligheidsnormen uit het Normenkader Gezamenlijke elektronische Voorzieningen
SUWI (GeVS). Deze veiligheidsnormen slaan met name op de toegang tot Suwinet en
zijn derhalve relevant voor de privacy en veiligheid rondom persoonsgegevens.
Conclusie is dat bij de onderzochte gemeenten weliswaar sprake is van verbetering,
maar dat 11 van de 13 onderzochte gemeenten (nog) niet voldeden aan de
bovenstaande normen.
De raadsfractie Harlinger Belang heeft hieromtrent de volgende vragen:
1. In hoeverre en voor welke werkzaamheden raadplegen medewerkers van de
gemeente Harlingen en de aan haar verbonden partijen de persoonsgegevens
in Suwinet?
2. Graag ontvangen wij een digitaal afschrift van het vastgestelde
beveiligingsbeleid en –plan zoals dat gehanteerd wordt in de gemeente
Harlingen en voor de aan haar verbonden partijen.
3. Graag vernemen wij op welke wijze dit beveiligingsbeleid en –plan binnen de
gemeente Harlingen en aan haar verbonden partijen wordt uitgedragen en op
welke wijze dit is vastgelegd (norm 1.4 GeVS).
4. Graag vernemen wij met welke frequentie het beveiligingsbeleid en –plan wordt
geëvalueerd, respectievelijk geactualiseerd (norm 1.5 GeVS).

5. Op welke wijze zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten
aanzien van het gebruik, de inrichting, het beheer en de beveiliging van
(persoonsgegevens in) Suwinet beschreven (norm 2.2 GeVS)?
6. Wie vervult binnen de gemeente Harlingen de in norm 2.3 GeVS genoemde
functie van Security Officer?
7. Graag vernemen wij hoe de autorisatie en registratie van de toegang tot
Suwinet geregeld is (norm 13.1 GeSV).
8. Op welke wijze wordt de in norm 13.5 GeSV genoemde controle uitgevoerd,
hoe vaak heeft deze controle het afgelopen jaar plaatsgevonden, wat waren
hierbij de bevindingen en hoe is hier opvolging aan gegeven?
9. Graag vernemen wij van het college, beargumenteerd aan de hand van de
bovenstaande punten, in hoeverre de in Suwinet vastgelegde
persoonsgegevens van inwoners van de gemeente Harlingen in voldoende
mate beveiligd zijn en de privacy is gewaarborgd?

(niet invullen, dit wordt intern geregeld)
Afdoening door:
Datum ingeboekt:
Uiterste afdoening datum:
Corsanummer:
* Schriftelijke vragen worden in principe ook schriftelijk (per brief) beantwoord

