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Amendement voor de vergadering van de raad van 16 oktober 2014 
 
Agendanummer: 10 
 
 
Onderwerp: Beleidsnota Wmo 2015-2016 Privacyprotocollen 
 
 
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
Aan het conceptbesluit toevoegen: 
 
, met dien verstande dat op pagina 10, aan het 1e actiepunt (Voor 1 januari 2015 
zorgen wij voor duidelijke en transparante privacyprotocollen in het kader van 
informatie-uitwisseling) wordt toegevoegd: 
“, waarin wordt opgenomen dat alleen met toestemming van de cliënt gerichte 
medische vragen aan de behandelaar worden gesteld. Aan cliënten zal niet worden 
gevraagd om een compleet medisch dossier te verstrekken.” 
 
 
Toelichting: 
Op 17 juli heeft de raad het college met een motie verzocht om onderstaande 
afspraak over privacy in te brengen bij het opstellen van de Wmo-beleidsnota of de 
Wmo-verordening, afhankelijk van waar dit het meest op zijn plaats is: “Alleen met 
toestemming patiënt stellen wij gerichte medische vragen aan de behandelaar. Vanuit 
de Bollenstreekgemeentes zal niet aan de cliënt worden gevraagd om een compleet 
medisch dossier te verstrekken”. 
 
Zowel in de Wmo-beleidsnota als in de Wmo-verordening komt deze wens van de 
raad niet terug. In de verordening komt het woord privacy niet voor, in de beleidsnota 
staat op p. 10 de volgende tekst over privacy: 
‘Vanuit cliëntperspectief moet de privacy worden beschermd. Duidelijke en 
transparante protocollen zijn daarvoor nodig. Binnen de privacyregelgeving zullen in 
samenspraak met cliënten afspraken worden gemaakt over gegevensoverdracht – in 
het belang van de cliënt.’ 
 
Door middel van dit amendement geven wij als raad invulling aan de door ons 
gekozen lijn van privacybescherming van cliënten en aansluiting bij de 
privacyprotocollen van medici. 
 
 
Hillegom, 16 oktober 2014 
Namens de fracties van 
PvdA, Bloeiend Hillegom, VVD, 
 
A. van Dijk A. Heemskerk-Rekké J.A. Ringelberg 
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