
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 12 oktober 2021 

 

 

Onderwerp: Klik app voor inwoners Midden-Groningen (Artikel DvhN 12 oktober) 

 

 

Vandaag kunnen we in het Dagblad van het Noorden lezen dat de gemeente een Klikapp in gebruik 
heeft genomen waarbij nu in eerste instantie ambtenaren, maar op den duur ook burgers bij 
vermoedens van strafbare feiten (anoniem) een melding kunnen doen. In de dagmail van 22 april 
werd de raad middels een aankondiging en een Memo hierover geïnformeerd. De App onder de naam 
“Meld een vermoeden” wordt in een aantal gemeenten op bruikbaarheid getest. Onder andere de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet grote risico’s voor gemeenten. 

Mijn fractie heeft een aantal vragen over deze App en het nut en noodzaak van het gebruik in onze 
gemeente. 



 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te 
beantwoorden: 

Vraag 1 

De AP maakt zich zorgen over deze App en de privacy risico’s die aan het gebruik van deze app 
kleven (volgens berichtgeving in augustus uit het Financieel Dagblad). Is het college hiermee bekend? 
Hoe wordt de privacy van zowel de melder als degene waarover een melding wordt gedaan, geborgd? 
Hoe worden meldingen en gerelateerde data weer verwijderd als ze ongegrond bleken te zijn? 

Vraag 2 

Deelt het College de constatering van de AP, dat de gemeente in feite een politietaak op zich neemt? 
En deelt het College het vermoeden van de AP, dat gemeentelijke systemen daar mogelijk niet 
voldoende voor zijn toegerust? 

Vraag 3 

Vind het College het wenselijk, dat de gemeente zelf politietaken uitvoert? 

Vraag 4 

Deelt het College de inschatting van de AP, dat de app ingezet kan worden bij bv. burenruzies, 
middels een valse ‘zachte melding’, waarna een aantekening van ‘mogelijke betrokkenheid bij 
strafbare zaken’ kan volgen? 

Vraag 5 

Hoe gaat de opvolging van via de app gedane meldingen in zijn werk? Is er voldoende capaciteit 
beschikbaar om daadwerkelijk het benodigde onderzoek uit te voeren?  

Vraag 6 

Wat is het nut van een melding van vermoeden, wanneer inwoners nu in sommige gevallen wordt 
ontraden om aangifte te doen vanwege de mogelijke gevolgen? Is er voldoende daadkracht om tot 
actie over te gaan zodat inwoners ook het nut zien van meldingen en eventuele aangifte? 

Vraag 7 

Laat deze app niet juist het wantrouwen van de overheid in zijn burgers zien en voedt dit niet ook 
het onderlinge wantrouwen?  

Vraag 8 

Hoe verhoudt het gebruik van deze App zich tot ons gemeentelijk droombeeld, waarbij wij als 
gemeente juist vertrouwen willen uitstralen naar onze inwoners in wat zij doen en kunnen bereiken. 

 

Namens de fractie van de VVD 
Evert Offereins 
 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  



 

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

