
GEMEENTE vyEERT

Leden van de gemeenteraad

Weert, 30 mei 2018

Onderwerp : Vragen in de raadscommissie BV-INW

Beste meneer, mevrouw,

In de vergadering van de raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners van
dinsdag 22 mei 2018 heeft u vragen gesteld over het volgende:

Vraag 1: Wat is de grondslag geweest om over te gaan op
Gmailadressen?

Antwoord:
Email maakt vast onderdeel uit van een gemeentelijke werkplek en is derhalve
onderdeel van een vaste licentie overeenkomst voor gebruik van de Office
werkplek van Microsoft. Mail kan niet anders worden aangeboden dan via een
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-De vragen over het gmail adres
van de raadsleden worden
schriftelijk beantwoord: wat is
de grondslag geweest om over
te gaan op gmailadressen? Waar
zijn de data van de raadsleden
opgeslagen binnen google en
wie kan hier bij? Is er een
verwerkersovereen komst met
Google of gaat de FG hiervoor
zorgen?
-Nagegaan wordt of tussentijdse
wijzigingen met betrekking tot
de primaire begroting
(€1.219.000,-) hebben geleid
tot een verhoging van dit
bedrag. AF
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werkplekvoorz¡ening. Daarom is besloten een alternatief hiervoor te gebruiken in
de vorm van Gmail adressen. Omdat het hier email betreft die geen betrekking
heeft op gemeentelijke, privacygerelateerde en geclassificeerde dossiers, zijn er
geen speciale maatregelen nodig. De FG van Weert kan zich vinden in deze
zienswijze. Ook laat de invulling bij andere gemeenten m.b.t. dit onderwerp zien
dat geen speciale maatregelen worden getroffen en vrij te gebruiken
mailadressen worden gebru i kt.

Vraag 2: Waar zijn de data van de raadsleden opgeslagen binnen Google
en wie kan hier bij?

Antwoord:
Google slaat data op in verschillende datacenters in de Verenigde Staten en
Europa. In principe volgt Google de privacyregels in de betreffende landen waar
de servers van Google staan opgesteld. Hier is ook per land geregeld wie toegang
zou kunnen krijgen tot bestanden. Data van een account wordt verspreid over
la.,a.a¡hillan¡la in ¡lirraroa ¡{af¡¡an}ara in ¡la rrraralrl an¡aol=aan TnuE vçtJg¡ttttçttuE JçlvçrJ rrr urYçrJç vqlgvçr¡Lçr9 rrr uç YYEIç¡u vPvçJrqyçrr. ¡rr

principe kan alleen de email gebruiker zelf bij de eigen bestanden.

Vraag 3: fs er een verwerkersovereenkomst met Google of gaat de FG
hiervoor zorgen?

Antwoord:
Nee, de gemeente heeft geen verwerkersovereenkomst met Google. Voor vrij te
gebru i ken Gmai I ad ressen worden geen verwerkersovereen komsten afgesloten.
De FG kan hier niet voor zorgen.

Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeester
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