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Privacy en Informatie beveiliging 

Dit is wel erg veel informatie/papier tegelijk. Welke functionarissen , buiten de OR worden geacht deze 

informatie te begrijpen en paraat te hebben? Kan dit plan niet meer gespreid worden ingevoerd?  

Behalve tijd van het personeel vraagt de invoering  van deze plannen ook het gebruik van bepaalde 

automatische systemen. Zijn deze systemen al aanwezig en operationeel of moeten zij nog worden 

aangeschaft en geïmplementeerd worden? In het laatste geval, wat zijn de geraamde kosten en uren? 

In algemene zin moet een ieder op hoofdlijnen weten dat er een Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) is. In deze wet zijn, zoals ook in het voorstel staat, een aantal rechten en plichten opgenomen 

voor medewerkers en bestuurders die over hu eigen persoonsgegevens gaan. Daarnaast moeten de 

medewerkers weten welke gegevens ze wel en niet mogen verzamelen (bewerken etc.). 

Van belang is ook het protocol personeelsvolgsystemen. Hierin is opgenomen dat medewerkers via   

bedrijfsmiddelen kunnen worden gevolgd in hun doen en laten. Geregeld is via welke bedrijfsmiddelen 

dit kan en onder welke voorwaarden tot het ‘volgen’ kan worden overgegaan.   

In het voorstel is aangegeven dat we over de implementatie ongeveer een jaar doen. 

 

De systemen waarover wordt gesproken zijn aanwezig. Ze moeten worden gescreend op de 

elementen zoals deze in de Wbp zijn opgenomen (staan er niet teveel gegevens in de systemen 

bijvoorbeeld). Ook wordt nader gekeken naar de onderlinge koppelingen tussen de verschillende 

systemen.    

Op dit moment weinig tot geen budgettaire consequenties. De druk op het team ICT neemt wel toe. Dit 

wordt strak gemonitord door het afdelingshoofd. 

 

 

Jaarrekening 2015 

Op bladzijde 39 van de jaarrekening wordt onder #7 opgemerkt dat de onderhoudskosten door derden 

lager zijn geworden, mede als gevolg van verkoop van (dienst)woningen. Welke betreft dit en voor 

welk bedrag stonden zij in de boeken? 

Het betreft in de afgelopen jaren de verkoop van drie dienstwoningen en de sloop van één.  

De boekwaarde bedroeg € 129.871 tegenover een verkoopwaarde van € 767.633. 

 

Bldz. 57 Aanpassingen RWZI Veendam. Het verhaal is niet helemaal duidelijk. In de eerste zin wordt 

gemeld dat de RWZI nog niet is aangepast aan het laatste ontwerp/bouwfilosofie. Er wordt gemeld dat 

de RWZI voorzien is van drie afgeschreven puntbeluchters. Verderop in de tekst wordt gemeld dat de 

puntbeluchters in 2013 zijn vervangen. Dat is strijdige informatie. 

In het jaarverslag 2014 was hierover ook al een gelijke tekst opgenomen. Al met al een verwarrende 

informatie. Wat is nu de werkelijke situatie? 

  



 

Er zitten inderdaad elkaar tegensprekende zinnen in de tekst. Een gewijzigde correctere tekst is 

hieronder bijgevoegd. 

Aanpassingen RWZI Veendam (361) 

Krediet: € 2.598.000. Uitgaven en aangegane verplichtingen tot en met 2015: € 1.629.000 

Restantkrediet: € 969.000. 

 

Het project van de RWZI Veendam is opgestart om de volgende knelpunten aan te pakken en 

uitbreiding te realiseren: 

- Optimalisatie indikking. 

- Energieverbruik verminderen. 

- Optimalisatie huidige primaire sliblijn (tussen zuivering en vergisting). 

- Struvietreactor bouwen. 

 

Het project was in een aantal fasen ingedeeld. Gerealiseerd zijn: 

- Het verbeteren van de slibindikking, door een tweede bandindikker en een PE- aanmaakinstallatie te 

plaatsen. 

- Het plaatsen van bellenbeluchters en de surplusslibbuffers aan te passen. Hiermee besparen we 

energie. 

 

Nog uit te voeren is de derde fase met de optimalisatie van de primaire sliblijn. Hierbij moet gedacht 

worden aan verbeterde pompconfiguratie en versnijders. 

In het oorspronkelijke plan was in fase 4 een struvietreactor voorzien. Inmiddels is besloten dat de 

struvietreactor is komen te vervallen, omdat het economisch niet uit kan. Dit betekent dat de 

geraamde kosten voor fase 4 van dit project groot € 680.000 komt te vervallen. Dit zal binnenkort 

administratief worden verwerkt. 

Na deze aanpassing  blijft aan kredietruimte, € 289.000 over, terwijl het projectdeel fase 3 begroot is 

op € 200.000. 

 

 

 

Compensatie bodemdaling door gaswinning Zuidlaardermeer en Hunze. 

Het voorstel is om een deel van de geplande KRW en Natura 2000 maatregelen te gebruiken om 

de  gevolgen van de bodemdaling door gaswinning te compenseren. Aan wat voor soort maatregelen 

wordt hierbij gedacht, en wat zijn de kosten verdeeld over de verschillende soorten maatregelen?  

 

De belangrijkste maatregel is het baggeren van gedeelten van het meer en de aanleg van luwe zone’s 

met gebruik making van de vrijgekomen bagger. Er is nog geen uitsplitsing gemaakt van de kosten 

over de verschillende maatregelen/partijen. 


