
Reactie op de beantwoording van de vragen aan het college inzake het gebruik van nepaccounts op 

social media 

 

Na lang wachten zijn dan eindelijk de antwoorden op de vragen die wij als fractie SP aan het college 

hebben gesteld inzake het gebruik van nepaccounts door de gemeente Zoetermeer op social media 

binnen.  Waarom het zo lang geduurd heeft blijft helaas gissen maar het lijkt er een beetje op dat het 

college bij de beantwoording er aardig mee in haar maag heeft gezeten. 

Maar uiteindelijk zijn ze er dan en zou je verwachten heldere en duidelijke antwoorden te 

verwachten maar helaas. In mijn ogen zijn de antwoorden vaag en lijken bij het college meer te 

draaien om een linguïstisch probleem dan het echte probleem in haar kern te raken. 

Wat is het geval, het college geeft in haar antwoorden aan geen gebruik te maken van nepaccounts; 

gelukkig zou je zeggen… maar, zegt het college enkele regels verder; we maken wel gebruik van 

anonieme accounts en dat schijnt voor het college iets heel anders te zijn. Bij nepaccounts gluur je 

mee op sociale media onder een alias en dat mag niet en bij anonieme accounts zeg je gewoon niet 

wie je bent en ……. gluur je ook mee en dat schijnt in de visie van het college wel te mogen. Vreemd, 

heel vreemd! 

De vragen zijn gesteld om erachter te komen of de gemeente Zoetermeer haar burgers begluurt op 

sociale media. 

 

Ook is de vraag gesteld of er ook door ambtenaren meegekeken wordt in het kader van de 

bijstandsverlening aan burgers dus of zij niet iets stiekem bij verdienen of iets te koop op marktplaats 

aanbieden o.i.d. zodat dat ook als inkomsten kan worden aangemerkt. Het antwoord van het college 

luidt: er zijn ambtenaren aangesteld die een speciale training als sociaal rechercheur hebben 

gevolgd, sociaal rechercheren wordt dit genoemd. Dat roept bij mij de vraag op dat als je dus als 

ambtenaar een training of cursus hebt gevolgd je gewoon je gang mag gaan met het begluren van je 

burgers op social media. 

Kom op gemeente Zoetermeer, kom er gewoon voor uit dat je burgers begluurt en draai er dus niet 

om heen. Het is genoegzaam bekend dat dit een inbreuk is op de AVG-regels. 

Heeft de beantwoording van de vragen daarom zo lang geduurd, was de beantwoording van de 

vragen zo moeilijk en moest er eerst expertise geraadpleegd worden hoe je dit “begluren” zo 

eufemistisch mogelijk kan omschrijven. We zullen het misschien nooit weten.. 

Toch vragen wij de gemeente Zoetermeer te stoppen met deze handelwijze. Er zijn al gemeenten die 

eieren voor hun geld hebben gekozen omdat zij ook weten dat dit een grove schending is van de 

privacy van de burger. 
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