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1 Doel agendering:

x Beeldvorming

Oordeelsvorming

Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Om goed samen op te kunnen trekken in die casussen waar het veiligheidsdomein, het 
justitiedomein en het zorgdomein elkaar overlappen, is het nodig dat er informatie gedeeld 
kan worden. Duidelijke afspraken rondom informatiedeling en privacy hebben in dat licht al 
jaren prioriteit voor de partners in het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH). Het 
privacyconvenant Veiligheidshuis Kennemerland dat in 2010 is opgesteld en ondertekend 
door de partners biedt daarbij wel enkele handvatten, maar sluit niet meer aan bij het 
huidige doel en de huidige werkwijze en de veranderde rollen en verantwoordelijkheden van 
partners als gevolg van ontwikkelingen in het justitiële domein en de transities in het sociale 
domein. In dat licht is op basis van landelijke modeldocumenten en in samenspraak met 
diverse privacy deskundigen vanuit de partnerorganisaties een nieuw 
Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol voor het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland 
opgesteld.

Instemming van de colleges met de convenanten is nodig, omdat daar zeggenschap ligt over 
de gemeentelijke informatie (WMO, jeugd, sociale zaken). De burgemeester tekent de 
convenanten namens het college. 

3 Achtergrondinformatie:
Medio 2017 stelde de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid de nota ‘Gegevens-deling in 
het zorg- en veiligheidsdomein; handvat voor veiligheidshuizen’ vast. Dit Handvat biedt de 
(nieuwe) juridische kaders voor de omgang met gegevens bij samenwerking rond complexe 
casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein.

De afgelopen anderhalf jaar is gewerkt aan de vertaling van het handvat naar de praktijk. In 
dat kader zijn er landelijk bijeenkomsten geweest en zijn verschillende producten en tools 
ontwikkeld, waaronder een e-learning module en training door de VNG academie voor 
medewerkers van de veiligheidshuizen. Op regionaal niveau zijn onder andere bijeenkomsten 
belegd met privacydeskundigen van de Zorg& Veiligheidshuispartners in Kennemerland, is 
een (nieuw) protocol voor aanmelding en gegevensverwerking ontwikkeld en 
geïmplementeerd en een nieuwe werkwijze voor de triage van aanmeldingen. 

Onderdeel van deze vertaling van het Handvat naar de praktijk is het opstellen van een 
Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol op basis van landelijke modeldocumenten.

Beide modeldocumenten zijn opgesteld door de landelijke werkgroep gegevensdeling in het 
zorg- en veiligheidsdomein. Zij zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg en 
Veiligheid. Zowel het modelconvenant als het modelprotocol voldoen aan de Algemene 
Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG die per 25 mei 
2018 van kracht zijn geworden.
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In de zomer van 2018 zijn de landelijke templates definitief vastgesteld en is gestart met de 
vertaling naar de Kennemerlandse praktijk. In samenspraak met diverse privacydeskundigen 
en juristen van de partnerorganisaties heeft dit geresulteerd in een 
Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol op maat voor het Zorg&Veiligheidshuis 
Kennemerland.

In december 2018 zijn het Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol vastgesteld door de 
Bestuurlijke Regiegroep van het Zorg&Veiligheidshuis. 

4 Consequenties en risico’s:
-

5 Voorstel te nemen besluit:
 Kennis te nemen van de convenanten en protocollen met betrekking tot 

samenwerking en gegevensdeling in het kader van het ZVH Kennemerland, die aan 
de colleges ter instemming worden voorgelegd. 

6. Vervolgtraject
In april 2019 krijgen alle colleges (net als de andere partners) het Samenwerkingsconvenant 
en Privacyprotocol toegestuurd met het verzoek hiermee in te stemmen en deze door de 
burgemeester te laten tekenen.  

7 Bijlage(n):
 Memo samenwerkingsconvenant en protocol ZVH 2019
• Samenwerkingsconvenant ZVH Kennemerland definitief 2019
• Privacyprotocol ZVH Kennemerland definitief 2019

In de vergadering genomen besluit: 
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