
 

 

datum   

 

Voorstel 
 
BLANCO 
 

Aan : aan Zaaknummer : zaaknummer 

Status : status / Ter Datum : datum 

Afdeling : Naam Paraaf 
medewerk(st)er: 

raad 

Medewerk(st)er : NaamFormeel 

Telefoonnummer : 071 406 TelefoonNummer or 

Portefeuillehouder : portefeuillehouder Communicatie: : com 

Bijlage(n) : bijlage  Evaluatie 

Onderwerp:  

Vaststellen Privacy protocol Jeugdhulp  

Samenvatting: 

Uitvoering van de aan het college toegekende taken in het kader van de Jeugdwet 2015 en de bepalingen van  de Wet 
bescherming  persoonsgegevens ( Wbp ) maken het nodig om de gegevensverzameling en verwerking  in een Privacy 
protocol te regelen.  Het college is verantwoordelijke voor de gegevens en de gang door de keten van de bij de  
jeugdhulpverlening  betrokken instellingen en professionals. In de Verordening  Jeugdhulp is geregeld dat de  
gegevensverzameling niet kan beginnen zonder uitdrukkelijke toestemming  van de betrokkene. Het Privacy protocol 
geeft uitvoering  aan de in de Wbp opgenomen rechten van de  gegevensverstrekker en van de gegevens ontvanger. 
Daarnaast zijn in  het Privacy protocol de verplichtingen van de verantwoordelijke voor het gegevensbeheerder 
opgenomen   
Gevraagde beslissing: 

     1.  Vaststellen Privacy protocol Jeugdhulp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Intern advies intern  Extern advies extern 
 

Circuleren B&W Secr. Burg. Weth. I Weth. II Weth. III Weth. IV Datum besluit B&W/Burgemeester 

Akkoord:             Nr.       

Bespreken B&W-

vergadering 

            

Besluit: 

      



 

  

  

  

Zaaknummer : zaaknummer 

Onderwerp : onderwerp 

  

  
 

datum   

 

Inleiding 
Het Privacy protocol maakt de gegevensverwerking in het kader van de Jeugdwet inzichtelijk voor de gehele 
keten van betrokkenen bij de jeugdhulp. Met name gaat het om  medewerkers van de gemeente, vakinhoudelijk 
medewerkers van het Jeugd- en gezinsteam, en jeugdhulp aanbieders werkzaam bij gecontracteerde 
instellingen of vrij gevestigde specialisten. 
 In het kader van de uitvoering van Jeugdwet verwerken de gemeente en de zorgaanbieders  persoonsgegevens. 
Voor de gemeente  en de  zorgaanbieders geldt dat zij daarbij de  wettelijk gestelde de privacyregels in acht 
moet nemen. 
In het Protocol worden eerst de algemene uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens 
aangegeven.  Vervolgens komen taken van de gemeente en van alle andere betrokkenen ( jeugdhulp- en 
zorgaanbieders ) voor zover deze van belang zijn voor gegevensverwerking  aan de orde.  
De gemeentelijke taken en de mogelijke verwerkingen van persoonsgegevens van natuurlijke personen in 
samenwerking met de betrokkenen is in de Tabel verwerking  persoonsgegevens weergegeven.  
( art. 6 Privacy protocol )   

Beoogd resultaat 
 
De gegevensverwerking uitvoeren in overeenstemming  met de Wet bescherming  persoonsgegevens en de 
Jeugdwet.    

Argumenten 
 
Het protocol geeft een uitwerking  aan de wettelijke  voorschriften over  gegevensverwerking  van de  Wet 
bescherming  persoonsgegevens en de Jeugdwet. In de Jeugdwet is gegevensverwerking niet tot op het niveau 
van de behandeling van de hulpvraag en het toeleiden naar vrij toegankelijke  en individuele voorzieningen 
geregeld. Om de positie van de hulpvrager en de bij de behandeling van de hulpvraag betrokken instellingen en 
professionals te borgen zijn deze privacy regels nodig.    
Daarnaast bevat het protocol voorschriften over informatiebeveiliging  om te  bewerkstellingen dat de gebruikte  
systemen en applicaties aan standaarden voor  gegevensoverdracht en verwerking  voldoen. Niet geautoriseerd 
of  illegaal gebruik moet  worden voorkomen door gebruik te maken van de standaarden die daarvoor  zijn 
ontwikkeld .  De Baseline informatie beveiliging Gemeenten ( BIG ) biedt daarvoor het kader.   
Het college is de verantwoordelijke voor de gegevensverzameling  en verwerking op het gebied van jeugdhulp.  
Vanuit die positie kan het college via dit protocol de andere betrokkenen partijen binden.  
Voor het technische onderhoud en beheer van het systeem of de applicatie moet met de externe bewerker een 
bewerkersovereenkomst worden afgesloten.   De Wbp schrijft dat voor om te borgen dat voor de externe  
bewerker extra voorschriften gelden voor geheimhouding  en toegang tot gegevens en dossiers.  

Kanttekeningen 
 

Middelen 
 

Uitvoering 
 
Het vastgestelde Privacy protocol jeugdhulp bekendmaken en publiceren  

Bijlage(n) 
concept Privacy protocol Jeugdhulp, met  Toelichting  


