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Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Eersel
Postbus 12
5520 AA Eersel

Eersel, 13 maart 2018
Betreft: adviesaanvraag Privacybeleid Sociaal Domein Kempengemeenten

Geacht college,
In mei 2016 is de AVG vanuit de Europese Unie van kracht geworden. Deze verordening vervangt de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 dient voldaan te worden aan de nieuwe
privacyregelgeving.
Om integrale dienstverlening te kunnen bieden in het kader van de gemeentelijke taken voor de
Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet conform de nieuwe regelgeving van de AVG, is het
privacybeleid sociaal domein Kempengemeenten opgesteld.
In vervolg op uw verzoek om hierover advies uit te brengen, berichten wij u als volgt:
- De voorliggende verordening is een zorgvuldig uitgewerkt, maar vooral technisch verhaal. Daar
hebben we alle begrip voor om zorgvuldige uitvoering te garanderen. Maar ook burgers moeten
kennis kunnen nemen van deze verordening. Wij adviseren u dan ook er een voor cliënten
begrijpelijke versie van uit te brengen. Daarnaast willen we erop wijzen dat niet iedereen digitaal
mee kan doen en er dus ook een papieren versie nodig zal blijven.
- Cliënten mogen de over hen vastgelegde gegevens inzien en hebben recht op rectificatie. De
privacy is vooral van belang bij uitwisseling van gegevens aan derden en aan cliënt moet worden
gevraagd of gegevens mogen worden gedeeld. Cliënt mag ook zijn gegevens opvragen en
meenemen naar, bijv., een andere (zorg)aanbieder.
- Het College ontvangt op verschillende manieren informatie over de uitvoering van de
verordening en over incidenten. Op die manier voert het College de interne controle uit en zet
verbeteracties op. Daarover informeert het College de Raad. De Adviesraad Sociaal Domein acht
het wenselijk ook de Adviesraad te informeren, gelet op haar taak voor het Sociale Domein.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met hartelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
P. Verbraak, voorzitter
R. Castelijns, secretaris

