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Motie: Doorpakken met openheid over smart-city! 
 

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 10 november 2022. 

Inwoners van de gemeente krijgen op vele wijzen te maken met digitalisering. Het is niet voor 

iedereen altijd even duidelijk wat er de gemeente allemaal doet rondom smart-city en hoe dit hun 

persoonlijke levenssfeer raakt. Daarom wordt op VNG en overheidsniveau gesproken over registers 

waarin de gemeente duidelijk vertelt wat ze doet met de gegevens van hun inwoners en wat voor 

smart-city toepassingen allemaal bij hun in de buurt zijn en wat daarmee wordt bijgehouden. 

Overwegende dat: 

• De gemeente op verschillende niveaus participeert in overleggen over digitalisering en 

automatisering binnen de gemeente. 

• De gemeente een iVisie heeft neergelegd waarin vele voornemens worden genoemd 

• De raad geïnformeerd wordt over vele mooie ontwikkelingen in de iVisie café’s. 

• Aspecten als algoritmeregister en sensorenregister al meerdere keren in de afgelopen jaren 

besproken zijn. 1 

• De Wet Openbaarheid Overheid (WOO) verschillende verplichtingen stelt rondom duidelijk 

zijn over wat je als gemeente doet met gegevens en op welke manier. 

• Het begrip “Data-ethiek” in het kader van geautomatiseerde besluitvorming met persoonlijke 

benadeling steeds belangrijker wordt. 

• Steeds meer overheden en grote organisaties een ethics officer aanstellen of een ethisch 

toetsingskader hanteren rondom gegevensgebruik.2 

• De gemeente Utrecht al bezig is met Data-ethics in te richten. 3 

• Meerdere gemeenten, waaronder Rotterdam  4 en Amsterdam5, al een algoritmen register 

hebben. 

• Er wordt gesproken over een  sensorenregister (o.a. BrabantStad, Arnhem, Apeldoorn, 

Nijmegen, Zwolle, Utrecht, Rotterdam, VNG, RIVM, Kadaster en het Ministerie van BZK) 

Van mening zijnde dat: 

• Er naar oordeel van de indieners van deze motie al wel veel gesproken wordt maar dat de 

uitvoering schort en achterblijft. 

• Er in het afgelopen jaar casussen zijn geweest waarbij de vraag was of de openheid die de 

gemeente bood over de omgang met gegevens aansloot bij de informatiebehoefte die de 

burger en de gemeenteraad had. 

• Iedere inwoner het recht heeft om te weten als er sensoren in zijn leefomgeving aanwezig 

zijn en wat deze doen, en welke gegevens bij worden gehouden. 6 

 
1 https://www.algoritmeregister.org/  
2 https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nieuwe-technologieen-data-en-ethiek/het-
led/toolbox/aandacht-voor-ethische-en-juridische-aspecten/  
3 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/datageletterdheid-centraal-proces-datagedreven-werken  
4 https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/algoritmeregister/  
5 https://algoritmeregister.amsterdam.nl/  
6 https://www.digitaleoverheid.nl/innovatieproject/sensorenregister-nl/  
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Verzoekt het college: 

• Het motto “Handen uit de mouwen en aan de slag” ook op gebied van openheid rondom alle 

de digitale leefomgeving van de inwoners gestalte te geven. 

• Door te pakken met haar voornemens rondom de (later) verplichte registers en het niet 

alleen te laten bij toezeggingen 

• Uitvoering te gaan geven aan in de iVisie genoemde aspecten rondom de zorgvuldige 

omgang met persoonsgegevens. 

• In het kader van de MPB voor de komende vier jaar concreet plannen maken om bij de 

uitvoering van de iVisie ook aspecten als: Algoritmen register, Sensorenregister, Ethisch 

toetsingskader en het transparant en open zijn over data-besluitvorming die de persoonlijke 

levensfeer raakt. 

• De eventuele kosten die hieruit voortkomen te bekostigen uit posten die bedoelt zijn voor de 

(verplichte) compliance aan wet- en regelgeving. 

 

Lilian Haak, Fractievoorzitter WijApeldoorn 
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