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: Schriftelijke vragen over het volgen van inwoners met nepaccounts.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij deel ik u mede, dat de fractie van BN&M vragen heeft gesteld over het volgen van inwoners
met nepaccounts.
Artikel 39, lid 3 van het "Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad" bepaalt:
"Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen,
nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende
raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het
college de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waar
binnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord."

Met vr n lijke groet,

M.A.J.R. e nans
raadsgriffier
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Winssen, 3juni 2021

Onderwerp: vragen art. 39 RvO voor de raad inzake gebruik nepaccounts
Geacht college,
De fractie BN&M heeft via krantenberichten kennisgenomen van gemeenten die inwoners
volgen met nep-accounts. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie de volgende vragen
1. Is het college op de hoogte van de mogelijkheid om inwoners met nep- accounts te
volgen?
2. Volgt de gemeente Beuningen inwoners met nep- accounts?
3. Laat de gemeente Beuningen via verbonden partijen waaraan de gemeente
deelneemt inwoners volgen met nep- accounts?
4. Indien de vragen onder 2 en/of 3 met ja worden beantwoord, wil het college ons
dan informeren
a. In welke gevallen het college inwoners volgt of laat volgen met nepaccounts;
b. Welke voorwaarden het college heeft gesteld aan het volgen of laten volgen
van inwoners met nep- accounts?
C. Welke privacyregels gelden ten aanzien van het volgen van inwoners via
nep-accounts?

Met vriendelijke groet,
Eric van Ewijk
Fractievoorzitter BN&M
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