COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Gegevensverwerking bij inzameling huishoudelijk restafval en grondstoffen
Te besluiten om
1. In te stemmen met de beleidsnotitie ‘Privacy Inzameling huishoudelijk restafval en
grondstoffen’
2. De raad via een begrotingswijziging een krediet van € 60.000 te vragen voor het
aanpassen van de paslezers op de ondergrondse containers en hier per bijgevoegde
raadsinformatiebrief over te informeren (dit is vooruitlopend al gedaan bij de eerste
begrotingswijziging van dit jaar).
Inleiding
In 2016 is gestart met de implementatie van het omgekeerd inzamelen in de gemeente
Krimpen aan den IJssel. De ondergrondse containers kunnen alleen worden geopend met
een pasje dat gekoppeld is aan het adres van de pashouder. Dit is een algemeen toegepast
middel. Het is nodig dat wij als gemeente hebben vastgelegd hoe wij met deze gegevens
omgaan. Dit is vastgelegd in bijgevoegde beleidsnotitie.
Op 31 augustus 2017 is door wethouder Oosterwijk aan de raad toegezegd (toezegging 58)
hen te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State in de casus
Arnhem, voor de Krimpense wijze van gegevensgebruik bij de inzameling van afval. De raad
is eind 2017 per raadsmemo geïnformeerd dat inhoudelijke reactie per raadsinformatiebrief
volgt.
Beoogd effect
Het doel is het privacy-proof gebruik kunnen maken van de verstrekte afvalpassen voor het
omgekeerd inzamelen in de gemeente Krimpen aan den IJssel. De paslezers worden
aangepast zodat er geen persoonsgegevens meer worden opgeslagen in de paslezer.
Argumenten
Zie bijgevoegde beleidsnotitie.
Kanttekeningen
De bijlagen van de beleidsnotitie worden nog verder uitgewerkt en ingevuld. Basis voor de
bewerkersovereenkomst is het format van onze gemeente. Voor de privacyverklaring wordt
het format van de NVRD (branche-organisatie) gebruikt.
Financiën
Voor het aanpassen van de ondergrondse containers is er een krediet van € 60.000
benodigd. Deze investering wordt in 5 jaar en tegen een rentepercentage van 1%
afgeschreven. De totale kapitaallasten bedragen € 12.600 vanaf 2019, en komen ten laste
van de begrotingsruimte. De afschrijvingslasten van deze extra investering worden in de
exploitatie afvalinzameling opgenomen. Deze financiële gevolgen zijn in de eerste
begrotingswijziging van dit jaar aan de raad voorgelegd.
Communicatie
De inwoners dienen schriftelijk te worden geïnformeerd over nut en noodzaak van deze
gegevensverwerking. Het privacyreglement wordt gepubliceerd op de website.

Uitvoering
In 2018.
Bijlagen
- Raadsinformatiebrief
- Beleidsnotitie ‘Privacy Inzameling huishoudelijk restafval en grondstoffen’
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