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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Antwoordbrief raadsvragen 
GroenLinks WiFi tellen 

2319404  29 januari 2019 

Geachte mevrouw Mooijman, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Uw fractie heeft vragen gesteld over het hanteren van de privacy regels bij het tellen van 
bezoekersaantallen met wifi telpunten in de binnenstad van Hengelo vanaf januari 2019. In het 

artikel in Tubantia van 22 december werd in dat kader onterecht geschreven over wifi tracking. Dit 
suggereert dat er mobiele apparaten worden gevolgd en dat is pertinent niet aan de orde.   

 
Achtergrond 
De gemeente heeft een contract gesloten met bureau RMC voor het in beeld brengen van 

bezoekersaantallen en loopstromen in de binnenstad. Hierdoor krijgen we een actueel en objectief 
inzicht in het binnenstadbezoek door het jaar heen. Het effect van investeringen en maatregelen 

van gemeente en stakeholders (ondernemers, vastgoedeigenaren, evenementenorganisaties, etc.) 
op de bezoekersaantallen kan hiermee in beeld worden gebracht. Het binnenstadsbezoek is een 

belangrijke indicator uit het integrale actieplan dat door de gemeenteraad is vastgesteld.   
 

Beantwoording 
1. Hoe informeert de gemeente bezoekers erover dat hun gegevens verzameld worden via 

wifi-tracking? En hoe wordt hun instemming hiervoor gevraagd? 
 

Antwoord: 
De gemeente gebruikt hiervoor diverse communicatiekanalen zoals de gemeentelijke website, de 

advertentie pagina in Hengeloos Weekblad en informatieborden in de binnenstad. Er wordt geen 
instemming gevraagd aan inwoners of bezoekers. 

 
2. Hoe worden de verzamelde gegevens verwerkt? En wat is de bewaartermijn van de 

verzamelde gegevens? 
 

Antwoord: 
De MAC adressen van mobiele apparaten van passanten worden direct versleuteld op de server van 

RMC. Hiermee is de data niet meer herleidbaar tot een uniek apparaat. Deze data wordt maximaal 
24 uur bewaard op de server en daarna technisch bewerkt tot anonieme data waarmee data 
analyses worden gemaakt. Op het retailjournaal van RMC wordt dit op een eenvoudige wijze 

uitgelegd, zie hiervoor deze link: https://www.youtube.com/watch?v=-_jxHWj9W60. 
 

3. Kan de gemeente aangeven hoe de gegevens voldoende geanonimiseerd worden? 
 

Zie het antwoord op vraag 2. 
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4. Zijn alternatieven voldoende onderzocht? En welke alternatieven zijn er onderzocht? 
 

Antwoord 
Het alternatief is het handmatig tellen van bezoekers. De gemeente heeft dit tot nu toe gedaan 

met hulp van bureau Locatus. Het nadeel van deze methode is dat het gaat om een gemiddeld 
aantal bezoekers per jaar. We willen echter een betrouwbaar, objectief en actueel beeld van 

bezoekersaantallen gedurende het gehele jaar om effecten van maatregelen in beeld te krijgen. De 
gemeente is van mening dat dit het beste kan met wifi tellen omdat handmatig tellen hiervoor te 

duur en te omslachtig is.   
 
5. Kortom, hoe heeft het college zich ervan gewist dat de voorgenomen wifi-tracking 

uitgevoerd wordt binnen de privacywetgeving van de AVG? 
 

Het bedrijf RMC heeft onlangs naar aanleiding van een handhavingsverzoek in de afgelopen periode 
hun privacy protocol aangescherpt. Het privacy protocol is in lijn met de AVG en met de uitleg van 

de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierover is recent nog contact geweest tussen bureau RMC 
en de AP.  

 
We vertrouwen erop hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


