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Vragen conform art. 40 raadsreglement van
orde over gegevensuitwisseling nazorg exgedetineerden

Geachte mevrouw Blom-de Ruiter,

Wij hebben uw vragen conform artikel 40 raadsreglement van orde over gegevensuitwisseling
nazotg ex-gedetineerden ontvangen. ln deze brief geven wij u daarop antwoord.

l.

Heeft u signalen vernomen dat de gegevensuitwisseling tussenJust¡tie en de gemeente
wordt of kan worden belemmerd door de AVG?
Ja, die signalen hebben ons bereikt via onze eigen coördinatoren van de nazorg en via het
Veiligheidshuis Hollands Midden. lnformatiedeling gaat uit van het instrument "toestemming",
omdat een andere wettelijke grondslag voor informatiedeling via DPAN ontbreekt. Toestemming is
een grondslag die komt te vervallen op het moment dat deze toestemming wordt ingetrokken.
Gedetineerden kunnen aangeven of er informatie over 5 leefgebieden doorgegeven mag worden
middels DPAN aan de gemeente. Deze informatie gaat over de 5 leefgebieden: schulden,
huisvesting, zorg, inkomen en dagbesteding. Het gaat niet over het delict etc.
Op het moment dat een gedetineerde geen toestemming geeft, mag er geen informatie
uitgewisseld worden. LandelUk wordt nu door een vertegenwoordiging van alle coördinatoren
nazorg (in onze regio via het Veiligheidshuis HM) samen met DJI (DienstJustitiële lnrichtingen)
gezocht naar een manier om de gegevens (zij het beperkter dan voorheen) uit te blijven wisselen

2.

Zo ja, welke stappen heeft de gemeente gezet om de overdracht van gegevens na de komst
van de AVG te garanderen? Zijn bijvoorbeeld door de gemeente formulieren ontw¡kkeld waarmee
betrokkenen snel toestemm¡ng kunnen geven voor overdracht van gegevens?
Ja, de toestemmingsformulieren zijn bestemd voor uitwisseling van informat¡e. Er worden op
landelijk niveau afspraken gemaakt tussen gemeenten (via de coördinatoren nazorg) en DJl. Het al
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dan niet geven van toestemming gebeurt door de gedetineerden in de Pl. Tijdens de intake in de
Pl, die alle gedetineerden hebben bij binnenkomst, wordt de vraag gesteld of gegevens over
leefgebieden mogen worden gedeeld met de gemeente van herkomst. Dit is een 'vinkje' in het
systeem, wat het mogelijk maakt wel of niet deze gegevens via DPAN te communiceren naar de
gemeente. Let op: het feit dat iemand gedetineerd is, wordt sowieso wel gecommuniceerd. Al voor
de invoering van de AVG heeft er een pilot gedraaid o.a. in de Pl Alphen aan den Rijn met al dan
niet toestemming geven door gedetineerden. Daaruit kwam dat in eerste instantie gedetineerden
geneigd waren geen toestemming te geven voor het delen van meer uitgebreide informatie, maar
dat na een aantal weken die bereidheid toenam. Het opnieuw stellen van de vraag na een aantal
weken (b)lükt dus zinvol.

3.

Op welke wijze verkrijgt de gemeente de eventueel toch ontbrekende broodnodige
informatie over wat er t¡jdens de detentie al geregeld is voor nazorg?
De gemeente heeft zelf twee nazorg coördinatoren in dienst die naar de Pl toegaan om cliênten te
bezoeken en kunnen daar de ontbrekende informatie direct bij de gedetineerden ophalen. Tevens

kan de gemeente gebruik maken van de organisaties Exodus en het leger des Heils die ook in de Pl
bezoeken afleggen om eventuele benodigde informatie op te laten halen. ln Alphen aan den Rijn
gebeurt dit overigens in alle gevallen door de nazorg coördinatoren. Hierbij dient wel opgemerkt
te worden, dat indien de gedetineerde niet met de coördinatoren nazorg dan wel Exodus of het
Leger des Heils in gesprekwil, de informatie niet kan worden verkregen. De ervaring leert dat het
merendeel van de cliënten openstaat voor een gesprek en de informatie over het algemeen dus
beschikbaar is om nazorg te kunnen verlenen.

4.

Heeft de gemeente inmiddels helderheid over hoe omgegaan kan worden met de situat¡e
indien door de (ex)-gedetineerde geen toestemming gegeven wordt voor overdracht van
informatie?
Ook al geven gedetineerden geen toestemming, er zUn altijd situaties waarin er wél gegevens
uitgewisseld kunnen worden, in het kader van veiligheid voor de maatschappij en de gedetineerde
zelf

a.

:

Ongeacht of gedetineerde toestemming geeft voor informatiedeling over de 5 genoemde
leefgebieden, wordt er altijd aan de gemeente gemeld, als het gaat om zwaardere delicten: zeden,
fraude of delicten tegen het leven gericht, de zogeheten Bl-meldingen, bestuurlijke informatie
justitiabelen. Afdeling Veiligheid vraagt aan het Veiligheidshuis om na te gaan hoe het is geregeld
wat betreft (reclasserings-)begeleiding, dagbesteding na detent¡e, verloven, om vervolgens in te
kunnen schatten wat de kans op maatschappelijke onrust is na detentie. Het Veiligheidshuis
bevraagt de betrokken organisaties: Polit¡e, OM en Reclassering. Er komt dan een risicoinschatting terug richting gemeente. De burgemeester wordt vervolgens hierover ingelicht.
b. Als er zorgen zijn over de gedetineerde of over de samenwerking tussen organisaties,
- situaties, die invloed kunnen hebben op de (ex)gedetineerde -, dan kan er altijd via het
Veiligheidshuis informatie uitgewisseld worden tussen zorgorganisaties, reclasseringsorganisaties,
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DJl, politie, OM en gemeente.

Dit is vastgelegd in het convenant van het Veiligheidshuis Hollands

Midden.
Samenvattend:
Toestemming kan door de betrokkenheid van de Nazorgcoördinatoren voor meer
commitment bij de (ex)gedetineerden zorgen waar het gaat om het delen van gegevens ten
behoeve van de nazorg. Daarbij wordt opgemerkt dat toestemming een kwetsbaar instrument is

vanwege de mogelijkheid om verleende toestemming weer in te trekken.
Voor gedetineerden die geen toestemming geven voor het uitwisselen van gegevens
bestaan, ingeval zij vanwege zwaardere delicten gedetineerd zijn, mogelijkheden tot het delen van
informatie. lngeval er van een lichter delict sprake was, bestaat deze mogelijkheid niet.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
de burgemeester,
de secretaris,

drs. ing. P.D. Wekx MBA

m

.8. Spies

grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) melden wij u dat
uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen
Op

