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Geachte leden van de raad,
Voor de toegang tot ondergrondse containers en het grondstoffencentrum hebben inwoners
een pasje gekregen dat gekoppeld is aan het adres van de pashouder. Het is een algemeen
toegepast middel voor omgekeerd inzamelen (al dan niet met diftar – gedifferentieerd tarief),
het voorkomt afvaltoerisme en zorgt voor een efficiënte inzameling van restafval in de wijk.
Casus Arnhem
Wij hebben u toegezegd 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. Wij hebben uitspraken in de casus ‘Arnhem’ nauwlettend gevolgd, ons laten
adviseren door de branchevereniging NVRD en samen met de NV MAK de gevolgen in kaart
gebracht.
Er zijn een aantal zaken die wij als gemeente moeten regelen, waaronder een beleidsnotitie
waarin staat verwoord dat wij gegevens verzamelen en waarom wij dit moeten doen. Hierbij
gaat het niet alleen om de ondergrondse containers, maar ook om de gechipte
minicontainers en de toegang tot het grondstoffencentrum.
Beleidsnotitie
Om ‘privacy-proof’ gebruik te kunnen maken van de verstrekte afvalpassen voor het
omgekeerd inzamelen, zijn een beleidsnotitie, bewerkersovereenkomst en privacy verklaring
opgesteld. Voorts worden de paslezers op de ondergrondse containers aangepast. Dit is
nodig om te kunnen voldoen aan de privacy-voorwaarden. De gegevens dienen namelijk
direct geanonimiseerd te worden na het aanbieden van de pas bij de ondergrondse
container.
Verder verwijzen wij u naar bijgevoegde beleidsnotitie.
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. Dit is al in de eerste begrotingswijziging van dit jaar verwerkt.
Tenslotte
Het privacyreglement wordt op de website gepubliceerd. De inwoners dienen schriftelijk te
worden geïnformeerd over nut en noodzaak van het registreren van gegevens. De
aanpassing van de paslezers vindt plaats in 2018.
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