LS,
Op grond van artikel 5 de Wet publieke gezondheid (Wet PG) draagt
het college van burgemeester en wethouders zorg voor de uitvoering
van de jeugdgezondheidszorg. Op grond van het derde lid zorgt het
college er voor dat bij de uitvoering daarvan, voor zover het gaat
om vastleggen van patiëntgegevens als bedoeld in artikel 7:454 van
het Burgerlijk Wetboek, gebruik wordt gemaakt van digitale
gegevensopslag. Op grond van artikel 13 Wet bescherming
persoonsgegevens (Wpg) legt de verantwoordelijke "passende
technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking."
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u om
alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de
bestuurlijke aangelegenheden te maken met de veilgheid van de
uitvoering van de (digitalisering van de) dossierplicht voor
jeugdgezondheidszorg, waaronder, maar niet gelimiteerd tot:
- documentatie over de computer infrastructuur ter ondersteuning van
de digitale dossiers voor Jeugdgezondheidszorg in de gemeente
Utrecht. Hiermee doel ik op alle computers en netwerken die te maken
hebben met de jeugdgezondheidszorg, dus zowel de desktops op de
consultatiebureaus als de verbindende netwerken alsmede de systemen
waar de dossiers worden opgeslagen.
- (het uitvoeren van) kwantitatieve en kwalitatieve risico analyses
met betrekking tot de beveiliging van bovengenoemde systemen.
- de infrastructuur die de toegang tot bovengenoemde systemen
regelt.
- afspraken met betrekking tot het beheer van de infrastructuur,
inclusief het incidentenbeheer.
- een overzicht van incidenten met de infrastructuur, waaronder,
maar niet gelimiteerd tot datalekken, onbevoegde toegang, etc.
- de financiële begroting met betrekking tot het onderhoud van de
infrastructuur.
- een overzicht van derden met toegang tot bovengenoemde systemen.
Graag ontvang ik van u overzicht van alle relevante documenten en
ontvang ik alle documenten bij voorkeur zoveel mogelijk digitaal.
Mocht u informatie weigeren openbaar te maken, verzoek ik u dit per
weigering te motiveren.
Daar waar de documenten niet bij u of uw afdeling bevinden verzoek
ik om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht dat gebeuren dan ontvang
ik daar graag een afschrift van.
Mocht er onduidelijkheid zijn over mijn verzoek dan kunt u mij
uiteraard benaderen voor aanvullende informatie via email
(
) of via telefoon (06
).

