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Weert, 9 april 2019

Onderwerp Antwoord aft 40 vraag over online privacy website

Ons kenmerk : 695t73/697296

Beste meneer Goubet,

Op 10 maart stuurde u ons een brief waarin u vragen stelt over het NOS onderzoek van
1 maart 2019. De NOS onderzocht websites die ongevraagd tracking cookies gebruiken
en daarmee privacy schenden. De website van de gemeente Weert (www.weert.nl) staat
ook genoemd op de lijst van de NOS. In uw brief vroeg u:

. of we bekend zijn met de vermelding van de website van de gemeente Weert op
de genoemde lijst van de NOS en zo ja of we kunnen bevestigen dat de website
ongevraagd tracking cookies plaatst.

. om welke reden de website van de gemeente tracking cookies plaatst.

. of we reeds maatregelen hebben genomen of gaan nemen zodat om
toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies. Of dat we
in het algeheel stoppen met het plaatsen van tracking cookies.

In deze brief leest u onze reactie.

Gebruiken wij ongevraagd tracking cookies?
Het antwoord is nee. De ongevraagde cookies die onze website gebruikt zijn geen
tracking cookies. De cookies leggen namelijk geen persoonlijke informatie vast en zijn
daarmee niet herleidbaar tot personen.

Wat zijn tracking cookies?
Een tracking cookie slaat persoonlijke informatie op van een websitebezoeker. Daarmee
wordt een profiel van de websitebezoeker gemaakt. Andere websites kunnen dit
vervolgens gebruiken om gerichte advertenties te tonen aan de websitebezoeker.

Welke ongevraagde cookies gebruikt onze website?
Op de website van de gemeente Weert worden vijf cookies ongevraagd gebruikt

Drie cookies worden gebruikt voor de zoekmachine van Google en Google
Analytics. Google Analytics is een statistiekenprogramma dat we gebruiken om
de website te verbeteren. De drie cookies verzamelen geen persoonlijke
informatie zoals bijvoorbeeld een ip adres. Wat wel wordt verzameld zijn
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bijvoorbeeld zoekwoorden, datum en tijd van het bezoek aan de website, welke
pagina's worden bezocht, hoe lang wordt een pagina bezocht en welke bestanden
worden gedownload. De drie cookies verzamelen deze gegevens anoniem.
Twee cookies zijn voor het systeem van onze website. Een cookie houdt anoniem
de browsersessie van de websitebezoeker bij. De andere cookie geeft aan of de
websitebezoeker Javascript (voor interactieve webpagina's) wel of niet heeft
aanstaan.

NOS onderzoek
We hebben inderdaad de vermelding van onze website in het NOS onderzoek gezien.
Onze webmaster heeft direct actie ondernomen. Hij heeft zelf naar de ongevraagd
gebruikte cookies gekeken. Ook heeft hij contact gelegd met de leverancier van onze
website. Beiden concludeerden dat het op onze website niet om tracking cookies gaat.
Wij zijn dan ook van mening dat de NOS de gemeente Weert onterecht op de lijst noemt.
Dat hebben we de journalist van de NOS ook laten weten.

Tot slot
Wij vinden net als u dat we de online privacy van een websitebezoeker moeten
beschermen. Daarom gebruiken wij niet ongevraagd tracking cookies op onze website.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders,

Brinkman A.A.M
secretaris bu
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