Agendanummer 16 Motie vreemd

Motie vreemd: Verantwoord datagebruik
De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch in vergadering bijeen op 22 september
2021, gehoord de discussie in de commissie bestuur van 9 september,
Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Rekenkamercommissie onderzoek gedaan heeft naar het gemeentelijk gebruik
van data en de rol van raad daarin;
De bevindingen door middel van een discussienotitie besproken zijn in de commissie
Bestuur;
Gebleken is dat de raad nog weinig inzicht heeft in de data die gebruikt wordt, met
welk doel en onder welke voorwaarden;
Het van belang is dat de raad inzichtelijk heeft voor welke raadsvoorstel er data wordt
gebruikt waarbij veiligheid en privacy moeten worden geborgd;
Afbakening van de toepassing van data-gebruik noodzakelijk is;
Wenselijkheid van het gebruik van externe (commerciële) bronnen afgewogen dient
te worden;
Het van belang is dat burgers weten wat er met hun data gebeurt;
Data en datagebruik niet objectief is en vooringenomenheid in de hand kan werken;
De menselijke maat behouden moet blijven bij het verwerken en gebruiken van data.

Spreekt uit dat:
•

•
•

Het gebruik van data kansen biedt voor effectiever beleid en een betere
dienstverlening, maar ook dilemma’s met zich meebrengt bij de afweging tussen
maatschappelijke waarden;
De raad in het kader van de controlerende taak behoefte heeft aan inzicht en
informatie;
De raad in het kader van de kaderstellende taak een visie dient te hebben op het
gebruik van data door de gemeente en van andere partijen in de lokale openbare
ruimte.

Verzoekt het college om:
•

Verzoekt het college om een visie op het gemeentelijk gebruik van data op te stellen
en aan de raad voor te leggen met daarin in ieder geval ogenomen:
I.
Een toetsingskader voor het gebruik van interne en externe databronnen in het
gemeentelijk beleid en uitvoering;
II.
De wijze waarop het toetsingskader in de besluitvorming door de raad kan
worden verwerkt;
III.
Een opzet voor een data/digitaliseringmonitor waarmee periodiek inzichtelijk kan
worden gemaakt wat de stand van zaken op dit gebied is.

•
•

Op korte termijn een algoritmen- en sensorenregister op te stellen en de raad daar
over te informeren;
Aan raadsvoorstellen voortaan waar nodig een digitaliseringsparagraaf toe te voegen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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