
Technische vragen 
 
 

Datum:  10 oktober 2019 

 

Onderwerp : gebruik algoritmen in gemeente MG 

 

Bij de behandeling van het regionaal beleidsplan integrale veiligheid 2020-2023 genoemd: 
het gebruik van algoritmes voor oa Cyberveiligheid. 

Naar aanleiding van de aangenomen motie in de 2e kamer 24 september jl. die een 
meldplicht zou inhouden voor overheden en gemeenten wil de fractie van D66 MG graag 
weten of er in onze gemeente ook gebruik wordt gemaakt van algoritmen.  

Het gaat oa om data-analyse voor het profileren, onderscheiden of inzetten van beleid in 
onze gemeente Midden-Groningen. 

 

Context: 

https://www.agconnect.nl/artikel/overheidsinstanties-krijgen-meldplicht-voor-algoritmes 

 

De aangenomen motie: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z16887&did=2019D35030 

 

Onderzoek: 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/verkennend-onderzoek-naar-het-
gebruik-van-algoritmen-binnen-overheidsorganisaties/ 

Met vriendelijke groet, 

 

Toine Fennis 

D66 Midden-Groningen 

 

 

 
Datum: 16-10-2019 
 
 
De beantwoording door het college: 
 
Er wordt in de gemeente Midden-Groningen data-analyse toegepast op enkele terreinen en 
bij ketenpartner Inlichtingenbureau worden data-analyses gemaakt, waarbij mogelijk 
algoritmes worden toegepast. 
Daarbij moet gezegd worden dat we denken een redelijk compleet beeld te hebben, maar 
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dat gezien de korte doorlooptijd dat geen garantie is dat we daarmee alles in beeld hebben. 
 
Data-analyses intern 
 
Er wordt in de gemeente Midden-Groningen data-analyse toegepast op de terreinen 
jeugdzorg en sociale recherche. 
 
1 T.a.v. de kosten van de door de gemeente verstrekte jeugdzorg: 
Hier is geen sprake van een algoritme maar van een data-analyse waarbij gestructureerde 
data van de gemeente in onderlinge samenhang onderzocht zijn.  Het betrof de selectie van 
de 300 duurste gezinnen met jeugdzorg. 
Daartoe is in het najaar van 2018 op adresniveau bepaald, wat de totale indicatiewaarde 
van alle indicaties op het betreffende adres is voor het jaar 2018. Vervolgens zijn deze 
totalen gesorteerd op grootte, en zijn de hoogste 300 geselecteerd. 
 
2 Voor de sociaal rechercheurs zijn in de oude gemeente al rapportages gebouwd om fraude 
op te sporen op basis van alleen gemeentelijke data. Deze rapportages worden ook nu nog 
gebruikt.  
 
Data-analyses extern en mogelijk gebruik van algoritmen 
1. BWRI – Rechtmatigheidscontrole uitkeringen 
 
Vanuit de Participatiewet dient onze gemeente gedurende de looptijd van de uitkering de 
rechtmatigheid daarvan te controleren. 
Hiervoor gebruikt gemeente Midden-Groningen naast het taakveld sociale recherche ook de 
diensten van het landelijke Inlichtingenbureau. 
 
De gemeente levert maandelijks een overzicht met alle lopende uitkeringen aan het 
Inlichtingenbureau. Op basis van deze lijst controleert het Inlichtingenbureau doorlopend op 
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand. Hierbij worden 
geautomatiseerd, op basis van de algoritmes en automatische vergelijkingen, de volgende 
landelijke bronnen geraadpleegd en gecontroleerd: 
• Uitkeringsadministraties van alle Nederlandse gemeenten 
• Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
• Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 
• Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) 
• Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
• UWV 
• Belastingdienst 
• Sociale verzekeringsbank (SVB) 
• Rijksdienst Wegverkeer (RDW) 
 
Het resultaat van deze controle levert het Inlichtingenbureau in de vorm van 
samenloopsignalen, die automatisch worden ingelezen in de uitkeringsadministratie van 
onze gemeente. 
Deze signalen informeren onze medewerkers over ontstane situaties die van invloed kunnen 
zijn op de rechtmatigheid van een uitkering. Ze wijzen niet per definitie op 
onrechtmatigheid of fraude maar geven alleen aan dat een situatie onderzoekswaardig is. 
 
 
 
 



2. Team Belastingen – Rechtmatigheidscontrole Kwijtschelding 
 
Huishoudens met een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm kunnen recht hebben 
op hebben op kwijtschelding van gemeentelijke-en/of waterschapsbelasting. 
De gemeente dient de rechtmatigheid van eventuele kwijtschelding altijd te toetsen. 
Hiervoor gebruikt gemeente Midden-Groningen ook de diensten van het landelijke 
Inlichtingenbureau. 
 
Iedere maand wordt  door onze gemeente een overzicht van mensen die een 
kwijtscheldingsverzoek hebben ingediend bij het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau 
vergelijkt deze gegevens, geautomatiseerd en op basis van de algoritmes, met gegevens van 
het UWV, de Belastingdienst en de RDW. Met tussenkomst van het Inlichtingenbureau is het 
deze organisaties wettelijk toegestaan om deze gegevens beschikbaar te stellen. Deze 
gegevensvergelijking verwerkt het Inlichtingenbureau in een rapportage die aan het einde 
van de volgende maand aan onze gemeente wordt verstrekt. Deze rapportage geeft weer of 
er belemmeringen zijn voor het toekennen van kwijtschelding. Hiermee wordt de 
rechtmatigheid van een kwijtschelding door onze medewerkers getoetst. 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit  format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en 
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. 
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan 
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is 
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de 
beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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