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Aan:   De gemeenteraad van de gemeente Geldrop Mierlo 

Van:   De rekenkamercommissie (rkc) gemeente Geldrop Mierlo 

Datum:   8 juli 2020 

Betreft:   Rekenkamerbrief informatiebeveiliging en privacy en update 

In afschrift aan:  College van B&W gemeente Geldrop-Mierlo 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Het is halverwege 2020, er is veel gebeurd op allerlei terrein dit jaar. Digitaal vergaderen en 

daarna weer fysiek. Aanbieding en bespreking van het ODZOB onderzoek. De rkc acht het 

een goed moment om u inzicht te geven in een aantal zaken voor het tweede deel van dit jaar. 

Om die reden zendt de rkc u deze rekenkamerbrief waarin de volgende onderwerpen aan de 

orde komen: update stand van zaken naar informatiebeveiliging en privacy beleid van de 

gemeente Geldrop Mierlo, Doe Mee onderzoek naar meldingen in de openbare ruimte en het 

opvolgingsonderzoek door de rkc zelf uit te voeren. 

 

Met vriendelijke groet, de rkc Geldrop Mierlo 

 

 

Sandra van Breugel 

Etienne Lemmens  
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1. Opvolging rkc-onderzoek 2019 informatiebeveiliging en privacy beleid . 

In 2019 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar informatiebeveiliging en 

privacy. De conclusie is dat informatiebeveiliging en privacybeleid binnen de gemeente een 

organisch proces was dat deels op orde was. Het college heeft in 2019 met instemming kennis 

genomen van het rapport en onderschrijft de conclusies en aansporingen die het rapport geeft. 

 

In maart 2020 heeft de rkc Son en Breugel onderzoek gedaan naar informatiebeveiliging en 

privacy. Ook levert de Dienst Dommelvallei in die gemeente een belangrijke bijdrage. Zoals u 

bekend is de personele bezetting van de rkc Geldrop-Mierlo en de rkc Son en Breugel 

identiek. In juni 2020 is het rapport aangeboden aan de gemeenteraad van Son en Breugel. In 

dat rapport staan ook bevindingen over de aansporingen die vorig jaar zijn gedaan aan uw raad 

en die op dit moment relevant zijn voor de gemeente Son en Breugel en de Dienst 

Dommelvallei. 

 

De rkc Geldrop-Mierlo was voornemens om u een rekenkamerbrief te zenden gericht op de 

specifieke situatie in Geldrop- Mierlo en opvolging van de aansporingen uit 2019. Dit heeft de 

rkc al in mei 2020 aan uw griffier mondeling aangekondigd. Tot grote tevredenheid 

constateert de rkc dat u op 22 juni 2020 in een themabijeenkomst bent geïnformeerd over de 

vorderingen hieromtrent. Uw raad heeft, zo constateert de rkc, regie genomen en in die 

bijeenkomst aandacht gevraagd voor het vervolg van de activiteiten op dit gebied door het 

College. De rkc stelt vast dat u actueel en realistisch bent geïnformeerd over de huidige 

situatie en vindt een rekenkamerbrief op dit moment niet effectief. De rkc volgt de 

ontwikkelingen omtrent informatiebeveiliging en privacy in uw gemeente nauwgezet en zal 

binnen een jaar een rekenkamerbrief naar u zenden waarin de (eventuele) vorderingen van 

informatiebeveiligings- en privacybeleid in de gemeente Geldrop-Mierlo worden uiteengezet. 

 

2. Doe mee onderzoek naar Meldingen in de openbare ruimte. 

De Nederlandse vereniging van rekenkamers (NVRR) start samen met de betrokken 

gemeentelijke lokale rekenkamer deze zomer met een onderzoek bij 40 Nederlandse 

gemeenten naar de meldingen in de openbarre ruimte. De rkc van Geldrop-Mierlo heeft zich 

hiervoor opgegeven en doet ook mee. In het najaar hoopt de rkc u hierover te informeren. U 

kunt deze aankondiging beschouwen als een mededeling aan de raad, college en ambtelijke 

organisatie. De rkc zal niet nog een brief over dit onderwerp zenden om het onderzoek aan te 

kondigen. Mochten er vragen zijn dan verneemt de rkc dit graag. 

 

3. Onderzoek naar effecten rkc-onderzoek bij Geldrop-Mierlo. 

Zoals in het jaarplan 2020 aangekondigd gaat de rekenkamercommissie in een onderzoek na 

wat het effect is van de onderzoeken die de afgelopen vijf jaar zijn uitgebracht om zo zelf te 

leren van wat doeltreffende onderzoeken in Geldrop-Mierlo zijn geweest. Zo kan de 

rekenkamercommissie in de toekomst onderzoek doen dat bijdraagt aan de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het beleid van de gemeente Geldrop-Mierlo.  


