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Op ontvingen wij 21 juni jl. ontvingen wij een vraag van de commissie Algemene Zaken in hoeverre 
de verantwoording van de waarderingssubsidie in het kader van Back to Basics 2.0 de privacy van 
onze burgers schendt op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde 
vraag of vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
1. In hoeverre schendt de verantwoording van de waarderingssubsidie de privacy van onze burgers? 
Op 23 mei 2017 heeft het college van de gemeente Goirle de beleidsregels Back to Basics 2.0 2018 
vastgesteld. In deze beleidsregels zijn de precieze spelregels bepaald voor de aanvraag, beoordeling 
en verantwoording van subsidies voor welzijn en onderwijs.  
 
Het uitgangspunt, zoals bepaald in de nota Back to Basics 2.0, is een eenvoudige aanvraag en 
verantwoordingsprocedure voor met name verenigingen. De sport, jeugd, ouderen en 
cultuurverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie.  
 
Deze organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage per lid (jeugd en/of ouderen). De 
organisaties geven vooraf het aantal leden op en krijgen op basis daarvan een subsidie toegekend. In 
de beleidsregels is gesteld dat de verantwoording van deze subsidies gebeurt op basis van 
ledenlijsten voorzien van NAW-gegevens met geboortedata. Voor organisaties is het lastig om deze 
gegevens over te dragen naar de gemeente, zonder de bescherming van de privacy uit het oog te 
verliezen.  
 
Om voor dit probleem een oplossing te vinden is intern gekeken welke gegevens noodzakelijk zijn 
voor de verantwoording. Gesteld is dat verenigingen bij de verantwoording van de subsidies (najaar 
2018) kan worden volstaan met een geanonimiseerde lijst van de leden, waarbij het aantal leden, de 
woonplaats en het geboortejaar worden vermeld. Dit zijn de gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
afrekening van de subsidie. Met het opvragen van alleen deze gegevens zijn persoonsgegevens niet 
herleidbaar. Dit zal met de betreffende verenigingen worden gecommuniceerd na afloop van het 
aanvraagproces. Bij wijze van controle zullen er steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd, 
waarbij bij verenigingen op locaties de ledenlijsten kunnen worden gecheckt. Hierdoor hoeven 
verenigingen geen gegevens over te dragen  Om fraude te voorkomen zal er een werkinstructie 
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worden opgesteld waarin wordt aangegeven dat bij het indienen van een aanvraag het bestuur van 
de vereniging de aanvraag moet ondertekenen.  
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