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14 024
Schriftelijke vragen GL privacy protocol

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij deel ik u mede, dat de fractie van GroenLinks vragen heeft gesteld over het privacy protocol.
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.”
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privacy protocol
Geacht College,
Gisteren ontving ik een email van een externe organisatie die mij mededeelde dat de gemeente
Beuningen voor mij een account bij hen had aangemaakt. Door de gemeente Beuningen was ik van
deze actie niet op de hoogte gesteld. Conform het stramien van phishing mails werd de beperkte
tijd om de account te activeren benadrukt. De in de mail bijgesloten link verzocht mij ‘ter controle’
privacygevoelige gegevens in te vullen.
Kunt u aangeven
•

waarom een dergelijke mail door de externe organisatie (in plaats van door de gemeente)
wordt verstuurd

•

of dit een door Beuningen geautoriseerde mail betreft en waaruit deze autorisatie blijkt

•

of vergelijkbare mails vaker door externen aan relaties van de gemeente Beuningen worden
verstuurd

•

of @beuningen.nl actief wordt gemonitord op phishing en ander ongewenst mailverkeer

•

welke afspraken met externe partijen zijn respectievelijk worden gemaakt over communicatie
met relaties van de gemeente Beuningen

In afwachting van uw antwoord
Jaap Bril

Schriftelijke vraag conform artikel 39 Reglement van Orde, Gemeenteraad Beuningen

