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             Uw kenmerk       
   
 Ons kenmerk       
 

Behandeld door H. Veldman 
 

 Telefoon 14 0522 Bijlage(n)       Datum 15 aug 2017 
 
 Onderwerp       

 
 
Geachte mevrouw Schut, 
 
Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van 
artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. 

 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Meppel, 
de secretaris,             de burgemeester, 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Beantwoording ingediende vragen op grond van artikel 32 van het reglement van 
orde van de gemeenteraad 
 

Vraagsteller: Esther Schut, Fractie SP 

Brief van:     9 aug 2017 

Onderwerp:  Art. 32 vragen uitspraak rechter over afvalpas Arnhem 
 

Vra(a)g(en) 
1.Is het college bekend met de 
uitspraak van de rechter inzake 
de afvalpas in Arnhem zoals staat 
beschreven in het artikel 
http://www.binnenlandsbestuur.n
l/bestuur-en-
organisatie/nieuws/afvalpas-
landelijk-onder-de-loep-na-
uitspraak.9568678.lynkx bij 
Binnenlands Bestuur? 

 
2. Is het college net als de SP-
fractie van mening dat de 
uitspraak van de rechter ook van 
toepassing kan zijn op de 
Meppeler afvalpas? Zo nee, 
waarom niet?  

 
3. Gaat het college net als 
gemeente Alphen aan den Rijn 
(http://www.alphens.nl/nieuws/b
edrijven/27555,aanpassingen-
software-afvalpas-na-uitspraak-
rechter-in-arnhem.html) ook 
aanpassingen doen aan de 
software zodat Meppel weer 
voldoet aan de wet op de privacy? 
Zo ja, wanneer en hoe informeert 
u de Meppeler inwoners? Zo nee, 
waarom niet en welke stappen 
gaat het college dan wel 
ondernemen? Beargumenteer dan 
deze stappen, alstublieft. 

Antwoord(en) 

1.Ja het college is bekend met deze zaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ja, het college is van mening dat de uitspraak 
van de Autoriteit Persoonsgegevens ook op 
Meppel van toepassing is. 

 
 
 
 
3. Inmiddels zijn de verzamelde 
stortingsgegevens van de ondergrondse 
containers m.b.t. onze inwoners vernietigd en is 
het verzamelen van nieuwe gegevens m.b.t. 
onze inwoners gestopt. We voldoen hiermee aan 
de uitspraak van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Wel blijven we gegevens 
m.b.t. stortingen door bedrijven registreren. De 
nota voor deze bedrijven is afhankelijk van het 
aantal stortingen. 
De inwoners zullen worden geïnformeerd via de 
gebruikelijke kanalen zoals de website en de 
informatiepagina in De Nieuwe Meppeler. 

 

Meppel,  
Burgemeester en wethouders. 
 


