
 
 
Motie: Algoritmen-register       
 
De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 12 november 2020, 

Constaterende dat: 

• het college in zet op digitalisering van de dienstverlening en de 
bedrijfsvoering.  

• de organisatie door middel van data-analyse wil groeien naar een data-
gedreven organisatie en dat data-analyse leidt tot keuzes en beslisregels 
(algoritmen). 

• data-analyse door overheden al wordt ingezet voor het bepalen van 
‘doelgroepen van beleid’ 1) 

• de organisatie hoofdzakelijk computerprogramma’s gebruikt die door externe 
partijen (al dan niet binnen VNG verband) zijn gebouwd en dat deze 
programma’s algoritmen bevatten die keuzes en beslissingen sturen. 

• de gemeente Enschede een openbaar register heeft dat inzicht geeft in haar 
gegevensverwerking terwijl een ethische commissie is ingesteld voor vragen 
omtrent het gebruik van algoritmen 2) 
 

Overwegende dat:  
• een algoritme niet neutraal is, er altijd aannames en waarden aan ten 

grondslag liggen.  
• een algoritme snel raakt aan verschillende wettelijke grondrechten. 
• een protocol dat wordt gevolgd bij het niet geautomatiseerd nemen van 

besluiten ook een algoritme is 
• uitkomsten van algoritmen bijdragen aan beslissingen die verstrekkende 

invloed kunnen hebben op het leven van mensen 
• het voor inwoners van de gemeente transparant moet zijn op grond van welke 

gegevens en regels er beslissingen worden genomen. 
• de gemeente verplicht is om te verantwoorden waarom een besluit genomen 

wordt, ook als dit met behulp van een computersysteem gebeurt 
 
Draagt het College van B&W op: 

- een inventarisatie te maken van in gebruik zijnde algoritmen en de daarbij 
gebruikte gegevens en regels. 

- een plan te maken voor het opzetten van een (online) registratiesysteem voor 
het gebruik van gegevens en algoritmen 

- een plan te maken voor het onafhankelijk beoordelen van het gebruik van data 
en algoritmen, zowel voor digitaal als niet digitaal gebruik 
 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Namens de SP fractie,  
Jan van Kreij 

 
1) https://www.bd.nl/tilburg-e-o/nieuwe-aanpak-in-jeugdzorg-data-moet-risico-op-problemen-bij-

gezin-voorspellen~a322bd8d/ 
2) https://www.enschede.nl/bestuur/privacy/register-verwerkingen 


