
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
GroenLinks 

T.a.v. mevrouw J Vorgers en E Mooijman 
Postbus 18   

7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen omtrent 
privacybeleid 

2310032  15 januari 2019 

Geachte mevrouw Vorgers en Mooijman, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

U stelde ons vragen naar aanleiding van een bericht op de Facebookpagina van de gemeente 
Hengelo (7 dec jl.), waarin staat dat een inwoner van Hengelo de toegang tot zijn huurwoning is 

ontzegd. Daarin werd de straatnaam en het huisnummer van deze inwoner bekend gemaakt. 
 

Onderstaand onze reactie op uw vragen: 
 
1. Is er met het plaatsen van dit bericht rekening gehouden met wet- en regelgeving 

met betrekking tot privacy? 
Ja, daar is uiteraard rekening mee gehouden. Er is een bewuste afweging gemaakt en die heeft tot 

het weloverwogen besluit geleid om de straatnaam en het huisnummer te vermelden.  
Wij zijn het met u eens dat dit een unieke en vergaande maatregel is, maar wel met hoge 

effectiviteit en dat was in deze situatie nodig. U kunt Facebook in dit geval vergelijken met de 
‘aanplakkast’, die vroeger voor het Stadhuis stond en waar deze informatie bekend werd gemaakt.  

 
2. Wat is het beleid van de gemeente met betrekking tot het verspreiden van berichten 

met daarin persoonlijke informatie van inwoners. 
Daar wordt uiterst zorgvuldig mee omgegaan, zowel voor als na de invoering van de AVG. In dit 

geval is er bewust voor gekozen om het adres te communiceren. De betrokkene is daarvan vooraf 
op de hoogte gesteld en het is intern vooraf juridisch getoetst. 

 
3. Kan het college aangeven welke overwegingen er zijn genomen alvorens dit bericht 

te plaatsen? 
In dit geval ging het om een openbare orde maatregel en er is goed overwogen op welke wijze het 

besluit kenbaar zou worden gemaakt om daarmee de passende werking van het besluit te 
bewerkstelligen. Hierbij is het privacyaspect vanzelfsprekend meegewogen. Het besluit is kenbaar 

gemaakt aan betrokkene. Ook is betrokkene vooraf geïnformeerd over de wijze waarop het besluit 
breder bekend gemaakt zou worden.  

 
Hopende hiermee uw vragen beantwoord te hebben. 
 



 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2310032  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


