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Advies
1. Vaststellen en ondertekenen van het privacyprotocol l\/IDA++ Regio Gooi en Vechtstreek.
2. De burgemeester machtigt op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet, wethouder Hoelscher 

namens de gemeente Huizen het privacyprotocol te ondertekenen.
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Toelichting:

24-11-2020/voorstel privacyprotocol MDA++Zie voor nota: vervolgvel

De MDA++ werd in 2019 als pilot gestart in onze regio. Dit jaar werd de pilot geëvalueerd en werd 
besloten de pilot te verlengen tot 31 december 2021 met een aangepaste inrichting. In de nieuwe 
inrichting ligt de uitvoering bij gemeenten en is het College verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens.

Argumentatie
De verlengde pilot start met casuïstiek in november 2020. Een privacyprotocol is randvoorwaardelijk 
voor de start en om informatie te kunnen uitwisselen. Omdat het college verwerkingsverantwoordelijk 
is, ondertekenen de colleges van de betrokken gemeenten het privacyprotocol.

Bijlagen
Bijlage 1; Privacyprotocol MDA++

Aanleiding
In de VNG-Commissie Gezondheid en Welzijn is afgesproken dat er in elke Veilig Thuis-regio een 
MDA++ aanpak moet zijn ingericht. I\/IDA++ is een multidisciplinaire werkwijze voor de meest 
complexe huiselijk geweld casuïstiek. Eén van de randvoorwaarden voor het goed functioneren van 
de aanpak is het hebben van een privacyprotocol. In samenwerking met juristen van de lokale 
gemeenten en de Regio en met advies vanuit het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis is 
een protocol opgesteld.

Uitvoering en evaluatie
Uitwisselen van informatie in een multidisciplinaire samenwerking vraagt zorgvuldigheid, zeker als het 
gaat om zo’n gespecialiseerde aanpak als MDA++. Daarom is het van belang dat, in dit geval, de 
MDA++ coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de afspraken goed begrijpen 
wat afgesproken is.
Zij worden daar op twee manieren in ondersteund:

Lokaal zijn juridisch adviseurs beschikbaar voor advies. Om ervoor te zorgen dat de juridische 
adviseurs hen optimaal kunnen ondersteunen bij de uitvoering van MDA++ wordt een 
informatiebijeenkomst georganiseerd voor MDA++ coördinatoren én juridisch adviseurs om de 
impact van de afspraken te bespreken.
Regionaal zijn de procesregisseurs uit het Zorg en Veiligheidshuis (in hun rol van MDA++ 
voorzitter) beschikbaar voor consultatie. Zij weten als geen ander hoe de privacy-afspraken 
toegepast dienen te worden.

Kaders
Programma Geweld hoort nergens thuis

Financiën
Geen.

Communicatie 
N.v.t.

Alternatieven
N.v.t.
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