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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 4 Snelheids smileys: we zien met regelmaat smileys van 

plaats wisselen in Beemster. Prima idee voor  

bewustwording bij te hard rijders!  

Hoeveel heeft Beemster er in haar bezit?  

Hoe vaak rouleren zij en wie kiest de locaties? 

 

Binnen de gemeente zijn 3 roulerende/ mobiele snelheids 

smileys in gebruik. 

Deze worden per kwartaal gewisseld van locatie. De 

locaties zijn gekozen op basis van ingekomen 

(bewoners)meldingen over de afgelopen jaren m.b.t. de 

snelheid, waarbij is gekozen voor de doorgaande wegen 

binnen de bebouwde kom.  

 

2 

 

8 Thema avond 24 januari 2017 inzake informatie beveiliging 

en de door u getekende bewerkersovereenkomsten als 

bijlage bij de technische antwoorden van commissie van 7 

februari 2017: 

1) De toegezonden overeenkomsten zijn getekend op 24 

sept. 2013,  20 dec. 2013 en de laatste op 7 jan. 2014. 

De data echter is eerder overgegaan namelijk op 1 jan. 

2013. Kunnen wij nog claims verwachten over die 

voorliggende maanden? Een recent voorbeeld is 

YAHOO met een claim voor een datalek van jaren 

terug. Hoe groot is het risico op een claim en hoe 

onderbouwt u die?  

Antwoord volgt 

3 8 2) Art 3.3 Hoe is dit geborgd en wie doet op welk moment  

een audit? 

Antwoord volgt 

4 8 3) Art 3.5 geheimhouding door medewerkers. Hebben 

betreffende medewerkers daar apart voor getekend 

naast de reguliere clausules inzake verantwoordelijk en 

aansprakelijkheid in hun arbeidsovereenkomst c.q. 

aanstelling? Worden daar ook sancties bij genoemd in 

Antwoord volgt 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

geval van overtreding?  

5 - 4) Art 3.8 controle/ audit/oordeel. Op de thema avond 

werd op onze vraag of deze afdeling in Purmerend, ISO 

gecertificeerd is, ontkennend geantwoord. In de 

stukken staat “Purmerend overlegt een schriftelijk 

oordeel van een accountant als Beemster er om 

vraagt.” Is dit al gebeurd en indien ja, wat was de 

uitkomst van die controle/audit/oordeel. 

Antwoord volgt 

6 10 Sociaal domein WMO. Kunt u aangeven welke algemene 

voorzieningen (waar men naar toe kan zonder indicatie) er 

in Beemster zijn?  

Worden deze goed bezocht en goed gewaardeerd?  

Hoe wordt de continuïteit van deze algemene 

voorzieningen geborgd?  

 

Antwoord volgt 

 


