
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 7 DECEMBER 2022 16.30 UUR

Voorzitter: C. Nieuwenhout
Namens de raad: F. Folkerts (GroenLinks), J. van Veen (PvdA), M. Martinez Doubiani (D66), T.
van Zoelen (PvdD), D. Brandenbarg (SP), F. de Knijff (S&S), S. Wennink (CU), J. de Haan (CDA),
E. Bernabela (PvhN), K. Blauw (PVV)
Namens het college: P. Broeksma (wethouder)
Namens de griffie: S. van Erp

Ethische commissie
00:13:30

Voorzitter: Dames en heren, welkom bij de meningsvormende sessie over de invulling van de
ethische commissie en data-ethiek. Ook welkom aan de mensen op de publieke tribune 
uiteraard en de mensen die thuis meekijken. In de brief 'Invulling ethische commissie en 
data-ethiek' worden een aantal scenario's voorgelegd over hoe de ethische commissie 
vormgegeven kan worden. Het college heeft daarbij een voorkeursvariant genoemd en wil 
graag met u als raad in gesprek over deze variant. Daarom wordt u als raad gevraagd om uw 
wensen en bedenkingen bij de voorkeursvariant uit te spreken. Uiteraard kunt u als raadslid 
ook uw verdere wensen en bedenkingen over dit onderwerp kwijt in deze sessie. Ik ga uit 
van een spreektijd van vier minuten per fractie, exclusief interrupties. Er zijn geen 
insprekers, dus u kunt direct met elkaar in debat. Wie mag ik als eerste het woord geven? 
D66.

00:14:38

Mevrouw Martinez Doubiani (D66): Dank je wel, voorzitter. Dank aan het college. Laat ik 
beginnen met het college te bedanken voor de brief en de bijlagen die erbij zaten, waar wij 
met smart op zaten te wachten. Voorzitter, in 2021 is de motie 'Ethische commissie voor 
data en technologie' aangenomen door onze oud-collega Venhuizen en andere fracties 
natuurlijk. De technologische mogelijkheden en innovatieve projecten voor de gemeente zijn
groot, maar de verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken is nog groter. Waar namelijk 
gekozen wordt om digitale technologieën in te zetten, kan het op gespannen voet staan met 
belangrijke normen en waarden, zoals privacy, autonomie en transparantie. Dit laat zien dat 
overheden heldere kaders nodig hebben voor een verantwoordelijke invulling van 
digitalisering, maar ook dat overheden goed verantwoording moeten kunnen afleggen over 
gemaakte keuzen. De ethische commissie zien wij als een extra controle. Onze fractie vindt 
dat overheden zorgvuldig om moeten gaan met de data van onze inwoners en het gebruik 
hiervan. Wij zijn voorstander van een stevig gepositioneerde ethische commissie die 
gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college en de raad geeft. Wij willen dat de 
gemeente verantwoording aflegt voor de keuzen die zij maakt in het gebruik van 
technologieën en transparant is tegenover inwoners. Een ethische commissie die een 
onafhankelijk karakter heeft en los staat van de raad en het college vinden wij erg belangrijk.

00:16:04

Mevrouw Martinez Doubiani (D66): Dan kom ik eerst even bij de vorm. In het Groningse 
model dat het college voorstelt, kunnen wij ons globaal vinden. Naast dat wij de 
waarborging van het onafhankelijke karakter van de ethische commissie belangrijk vinden, is
expertise en het betrekken van maatschappelijke stakeholders en inwoners ook erg van 
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belang. We hebben de volgende wensen en bedenkingen. In de voorliggende notitie kiest 
het college voor een mix van drie scenario's. Ik heb net burgers, stakeholders en experts 
gezegd, maar we weten allemaal dat op het gebied van IT, experts schaars zijn en de 
tijdsplanningen voor deze onderwerpen kunnen uitlopen. Kan het college toevertrouwen dat
er voor het Groningse model voldoende experts, partners en inwoners kunnen worden 
bereikt of te vinden zijn?

00:16:52

Mevrouw Martinez Doubiani (D66): Het laatste over de vorm, wat ons betreft, is dat de rol 
van de raad niet expliciet is benoemd. We vragen het college of ze expliciet willen opnemen 
in het plan dat de raad de adviezen van de ethische commissie ontvangt en dat wij ook 
kunnen vragen naar adviezen over bepaalde onderwerpen. Deze wederkerige relatie achten 
wij belangrijk. Dan kom ik, als ik nog tijd heb, nog tot de ethische kaders. Deze zijn ook heel 
erg belangrijk. De keuze voor de tien waarden die worden genoemd in de bijlage is 
begrijpelijk en te volgen, maar dit zijn nog allemaal vragen. Het is ons niet helder op welke 
wijze deze ethische kaders toegepast worden in de toekomst. Nadere concrete uitwerking 
van deze kaders achten wij dus ook verstandig.

00:17:42

Mevrouw Martinez Doubiani (D66): Ik heb daarbij ook twee kanttekeningen. Eén gaat over 
dat er een interne commissie is die het afwegingskader al langer gebruikt en soms ook 
adviezen uitbrengt. Misschien is het ook goed om mee te nemen dat de ethische commissie 
naar de uitgebrachte adviezen zou kunnen kijken. Wellicht dat het leerzaam kan zijn. Als 
laatste, het voorkomen van onnodige inzet van soorten data en technologieën. Wij vinden 
dat in de kaders ook aandacht mag zijn voor de effecten die bepaalde technologieën op de 
lange termijn kunnen hebben op de organisatie, gezondheid van onze inwoners en ook het 
milieu; vooruitdenken en toekomstgericht denken. Hier houd ik het bij.

00:18:29

Voorzitter: Hartelijk dank. Wie zou ik dan het woord mogen geven? De PvdA.

00:18:39

De heer Van Veen (PvdA): Dank u wel. Dan ga ik wel. Voorzitter, het is ondertussen bijna een 
iconisch filmpje. Willekeurige Nederlanders die in 1999 gevraagd worden of ze een mobiele 
telefoon hebben. Stuk voor stuk geven ze aan dat niet nodig te hebben. Ze hebben toch een 
antwoordapparaat, ze willen niet bereikbaar zijn of – en dat is mijn favoriet – er is toch altijd 
een telefooncel in de buurt, dus waarom moeten zij een mobieltje hebben. Nu 23 jaar later 
is een leven zonder mobiele telefoon niet meer voor te stellen en al helemaal niet voor mijn 
collega-raadsleden die nog geen 23 zijn. De veranderingen in de techniek en ICT gaan dus 
echt heel snel en daar zijn we ook nog niet. Als je nu mensen op straat zou vragen naar VR-
brillen, zodat ze niet meer op vakantie hoeven, vriendschappen met robots, autonoom 
rijdende auto's of vergaande artificiële intelligentie, dan krijg je waarschijnlijk vergelijkbare 
antwoorden. Sterker nog, ik heb me voorgenomen om dat de komende weken op me te 
nemen en jullie over 22 jaar dat filmpje te kunnen sturen.

00:19:34

De heer Van Veen (PvdA): Dat terzijde, want juist omdat de veranderingen in de ICT zo snel 
gaan, vraagt dit om een overheid die er goed over nadenkt. Die zich dus bewust is van de 
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impact van ICT en die er daardoor voor blijft waken dat ICT voor de mensen blijft werken en 
niet tegen de mensen. We vinden het daarom ook goed dat er nu zo een ethisch 
afwegingskader ligt en dat er een ethische commissie komt. Wat de PvdA betreft, gaan we 
mee in het voorstel van het college, met zo een kleine ethische commissie met experts die 
de mogelijkheid heeft om een grotere schil te betrekken. Daarbij hebben we nog wel twee 
opmerkingen. Ten eerste willen wij er echt voor waken dat die kleine schil weer uit de 'usual 
suspects' gaat bestaan. Wij zouden echt een oproep willen doen om daar creatief in te zijn, 
dus zet een oproep op Reddit en kijk in ethische hackfora. Ga op zoek naar misschien die 
talentvolle filosoof die bezig is met zijn PHD aan de RUG of vraag succesvolle Groningse 
techbedrijven of zij misschien iemand in dienst hebben die wel goed in zo een ethische 
commissie zou passen. Wees dus creatief. Ten tweede, dat gaat om die grotere schil, zouden
wij het mooi vinden als dit gemeentelijke gesprek over de ethiek van ICT navolging krijgt bij 
Groningse bedrijven en instellingen. De gemeente Groningen heeft hier natuurlijk een grote 
uitdaging, maar idealiter wordt dit gesprek ook gevoerd bij de universiteit, in de 
ziekenhuizen of bij de ICT startups die een steeds grotere rol in onze samenleving krijgen. De
samenleving is echt zo veel groter dan dit stadhuis. Dank u wel.

00:20:57

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Brandenbarg.

00:21:01

De heer Brandenbarg (SP): Voorzitter, meer een vraag. Denkt de PvdA echt dat in 
ziekenhuizen niet over ethiek wordt nagedacht? We hebben al sinds 1900 ongeveer een 
medisch-ethische toetsingscommissie voor ongeveer alles wat we in de ziekenhuizen doen. 
Die samenleving is groter, dat ben ik met u eens, maar volgens mij lopen wij wat achter op 
heel veel sectoren.

00:21:22

De heer Van Veen (PvdA): Ik zei ook niet dat er binnen ziekenhuizen niet over gesproken 
wordt. Ik denk alleen wel dat, juist omdat de ICT zo snel gaat, dit gesprek op meer plekken 
gevoerd zou moeten worden. Zelf werk ik niet bij het ziekenhuis en misschien wordt er in 
het ziekenhuis ook al specifiek over die ICT-kant van ethiek gesproken. Dat weet u misschien 
beter dan ik. Mijn oproep in algemene zin staat wel. Als je ook naar de wereld van de start-
ups kijkt, dan worden er toch wel keuzen gemaakt als het om ICT gaat, om nudging gaat en 
om hoe mensen beïnvloed worden. Het zou geen kwaad kunnen als daar ook meer aandacht
voor ICT zou zijn.

00:21:56

Voorzitter: Volgens mij is het nog niet zo heel lang geleden dat BN'ers via hun 
ziekenhuisdossier begluurd konden worden in ziekenhuizen in Nederland, maar dat terzijde. 
Wie mag ik nu het woord geven? Student en Stad.

00:22:14

De heer De Knijff (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Onze woordvoerder data-ethiek 
is helaas ziek, dus ik neem het over. Twee korte punten bij het voorstel. In grote lijnen 
kunnen we het idee en deze variant van het college wel volgen. Het is belangrijk, wat net 
hier links ook al werd gezegd, je wil niet dat steeds dezelfde mensen hier op afkomen en 
inbreng leveren en dat het geen representatieve groep is. Je wilt juist een representatieve 
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groep die verschillende ethische opvattingen die spelen in de samenleving 
vertegenwoordigt. Je wilt ook dat bijvoorbeeld jongeren daarbij een rol kunnen spelen. We 
zijn een jonge gemeente en er zijn ook veel jongeren die iets met data in hun opleiding 
hebben en die kunnen er ook bij betrokken worden.

00:23:11

De heer De Knijff (Student en Stad): Dan nog meer concreet een idee, wat bijvoorbeeld in 
Amsterdam en Rotterdam gebeurt, het heeft te maken met transparantie en dat is een 
algoritmeregister. Dat is een overzicht, waarin inwoners kunnen zien welke algoritmen de 
gemeente gebruikt met betrekking tot bijvoorbeeld persoonsgegevens, welke systemen de 
gemeente gebruikt met welke doeleinden, wat daarmee wordt gedaan en hoe het proces 
eruitziet. Het is al een paar keer hier voorbijgekomen: vertrouwen in de overheid en 
transparantie. Wij denken dat het echt een hele waardevolle toevoeging zou kunnen zijn. 
We zijn benieuwd hoe de wethouder daarover denkt.

00:23:44

Voorzitter: U heeft eerst een interruptie van de Partij voor de Dieren. Zag ik dat goed?

00:23:49

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Dat zegt u goed, de Partij voor de Dieren.

00:23:51

Voorzitter: Nee, zag ik dat goed?

00:23:52

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Dat zag u ook goed. Ik heb een vraag. Ik kan me 
helemaal vinden in transparantie. Alleen ik vraag me wel af: heeft een gemiddelde inwoner 
van Groningen verstand van processen en algoritmen? Als zo een register open is, weet 
iemand die helemaal niet digitaal vaardig is, wat er met gegevens gebeurt in zo een register?

00:24:16

De heer De Knijff (Student en Stad): Ik denk dat je het wel zo zou kunnen vormgeven. Ik heb 
vandaag gekeken hoe het bij de gemeente Amsterdam eruitziet. Dat is echt heel 
overzichtelijk. Heel duidelijk wordt daar kort en bondig uitgelegd, waarom en hoe bepaalde 
data verzameld worden en wat daarmee gebeurt voor welke doeleinden. Ik zou dat graag 
aan u laten zien en ik denk dat het echt heel laagdrempelig zou kunnen.

00:24:38

Voorzitter: Wacht even, voordat u verdergaat, heeft u ook nog een vraag van D66.

00:24:44

Mevrouw Martinez Doubiani (D66): Ja, ik had eerst een vraag. Student en Stad noemt ook 
jongeren. Bedoelt Student en Stad bijvoorbeeld dat het college ook moet kijken bij de 
vormgeving van de ethische commissie naar de onderwijsinstellingen, dus het mbo, het hbo 
en wo misschien? Die bijvoorbeeld erbij betrekken met hun expertise. Daarnaast even een 
korte opmerking. Er is een paar weken geleden of een maand geleden een motie 
aangenomen voor een algoritmeregister, dus dat komt er. Die motie is breed aangenomen 
en dat komt er ook aan. Dan kunnen we met zijn allen in gesprek gaan over hoe we dat dan 
weer gaan vormgeven, dus ik ben het met je eens.
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00:25:30

De heer De Knijff (Student en Stad): Het is heel fijn om te horen dat iedereen het al eens was 
met mij, voordat ik het gezegd had. Dat is top. Even kijken, over die vraag. Het lijkt me, 
gezien de kennisinstellingen die we hier hebben, zeker zonde als we niet van hun expertise 
gebruik maken. Dat lijkt ons zeker een goed idee. Al met al kunnen wij de lijn van het college
voor de invulling van die commissie volgen, als we er echt goed voor zorgen dat er 
daadwerkelijk goede participatie plaatsvindt door een representatieve groep inwoners en 
dat duidelijk is wat wel en niet haalbaar is, zodat de inwoners niet op een gegeven moment 
afhaken, bij die bredere schil. Dank u wel.

00:26:16

Voorzitter: Hartelijk dank. Welke fractie zou dan het woord willen? GroenLinks.

00:26:24

Mevrouw Folkerts (GroenLinks): Dank je wel, voorzitter. Dit is de eerste keer dat we het in 
deze raad hebben over digitalisering en de ethiek die daarbij komt kijken. Dat is jammer, 
want het is wel echt een heel belangrijk onderwerp, waarbij de gemeente ook een enorme 
vinger in de pap heeft. Ik ben wel blij met de woordvoerders voor mij, die allemaal die 
urgentie ook wel voelen. De inzet van digitale middelen door de lokale overheid vraagt echt 
om een herbevestiging van het sociale contract dat je hebt als burger met de overheid. Dat 
de overheid er is voor de burger en die kan soms streng zijn, maar is wel rechtvaardig en 
vooral ook navolgbaar. De schaal, de snelheid en de impact van de verwerking van gegevens 
door de overheid en ook juist door de gemeente is nu nog tien keer, 100 keer, 1.000 keer 
groter dan het tien of twintig jaar geleden was. Dat levert echt een soort machtsonbalans 
op. Vanuit zo een onbalans is het heel erg makkelijk om als overheid vanuit goede 
bedoelingen echt hele grote uitglijders te maken en totaal de menselijke maat kwijt te 
raken. De toeslagenaffaire is een heel erg voorbeeld, wat we allemaal helder voor de geest 
hebben, maar is zeker niet het enige voorbeeld hiervan.

00:27:48

Mevrouw Folkerts (GroenLinks): Daarom is het zo belangrijk dat we het nu ook hebben over 
echt betekenisvolle controle vanuit de raad en ook de burger. Voor GroenLinks betekent dat 
vooraf duidelijk maken wat de plannen zijn, niet alleen met wat nobele doelen, maar echt 
een duidelijke beschrijving van wat gebeurt er nu door wie met welk doel en tegen welke 
kosten. Welke waarden worden gediend met alle dataverzameling en digitalisering? Welk 
probleem lossen we op en hoe worden hierbij grondrechten zoals privacy, non-discriminatie,
evenredigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en andere beginselen van behoorlijk bestuur 
gewaarborgd? Dit zijn dingen waar iedereen wel gevoel bij heeft, waar je echt niet een 
experts voor hoeft te zijn. Voor GroenLinks staat voorop dat de gemeente de burger 
proactief informeert over de manier waarop je als overheid persoonsgegevens verwerkt en 
dat je als burger ook inzicht hebt in de gegevens die er over jou bestaan bij de gemeente en 
wie daar toegang toe heeft en waarom.

00:29:00

Mevrouw Folkerts (GroenLinks): We zijn blij met het voorstel van het college. Het is een 
mooie uitwerking van de motie. We zien de waarde op zich goed terug in het 
afwegingskader. We willen voor de uitwerking nog meegeven dat het budget en in ieder 
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geval de status van deze commissie wel uiteindelijk echt goed geborgd moet worden in de 
procedure. Dan sluit ik me aan bij - ik geloof - bijna alle voorgaande sprekers. Ja, zet een 
goede, stevige commissie neer van experts, maar zet daarnaast ook echt 'leken' neer die 
juist – en dat zeg ik ook richting de heer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren – kunnen 
komen met dingen, waar je als expert al helemaal niet meer aan denkt. Het is heel erg 
belangrijk om verschillende mensen aan boord te hebben, want die nemen allemaal hun 
eigen ervaring mee. Als we dit overlaten aan witte IT-mannen van middelbare leeftijd, dan 
missen we echt iets, want die hele cyberspace is al gebaseerd op hun ervaringen. We willen 
juist voorkomen dat we grijze vlakken hebben.

00:30:06

Mevrouw Folkerts (GroenLinks): Ik sluit me ook aan bij het pleidooi van de PvdA voor een 
bredere maatschappelijke discussie. Niet dat er nu in ziekenhuizen niet goed wordt 
nagedacht, maar juist omdat er ook heel veel technieken zijn die buiten de gemeentelijke 
invloedssfeer liggen, maar wel een hele grote invloed hebben op ons dagelijks leven; 
polarisatie op sociale media, allerlei slimme deurbellen en ook slimme auto's die alles om 
hen heen in kaart brengen. Dat zijn thema's waar je als overheid graag wil faciliteren dat de 
samenleving daarover in gesprek kan gaan, want dat is wel heel erg belangrijk om een 
gezonde democratie te blijven. Tot zover.

00:30:46

Voorzitter: U heeft een vraag of interruptie van de heer Brandenbarg.

00:30:51

De heer Brandenbarg (SP): Voorzitter, ik snap het laatste pleidooi van GroenLinks, dat daar 
een maatschappelijke discussie over moet komen. Er zijn natuurlijk tal van bedrijven die in 
Groningen data verzamelen van onze inwoners. Ik noem Google, ik noem Facebook, ik noem
Apple en ik kan nog 46 handen doorgaan met bedrijfsnamen. Moeten we daar dan ook iets 
mee in plaats van het gesprek organiseren? Moeten daar ook regels voor komen? Ik ben wel 
benieuwd hoe GroenLinks daar tegenaan kijkt.

00:31:21

Mevrouw Folkerts (GroenLinks): Wat ik in ieder geval denk, dat je als gemeente zelf kan 
doen, is heel kritisch zijn met welke technologieën je zelf gebruikt en inkoopt. De ICT-
systemen die we gebruiken hebben toegang tot camera's die wij ophangen en de gegevens 
daarvan. In de brief worden allerlei dingen als Let's Gro en dingen in het Forum organiseren 
genoemd. Ik denk dat je als gemeente op zijn minst een rol kan pakken in bewustwording en
het gesprek daarover faciliteren. Dan heb ik niet de illusie dat wij hier als gemeente 
Groningen Google waarschuwen voor de laatste maal. Nee, dat zal niet een deuk in een 
pakje boter slaan.

00:32:01

Voorzitter: U heeft nog een vervolgvraag van de heer Brandenbarg.

00:32:05

De heer Brandenbarg (SP): Dat gaat over dat brede gesprek organiseren. Ik ben het wel met 
u eens, de gemeente Groningen zal Google niet zo gauw op de knieën dwingen, hoe graag 
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we dat ook willen. Het gaat over dat bredere gesprek en dan noemt u het Forum en Let's 
Gro, maar moeten we dat dan niet ook nog iets breder doen dan alleen daar?

00:32:23

Mevrouw Folkerts (GroenLinks): Nee, absoluut zo breed mogelijk en juist dit ook meenemen 
bij gesprekken en de wijken in. We hebben de hele discussie over de opkomst en onze eigen 
positie als raad. Nu, dat hangt volgens mij heel erg samen met de rol die sociale media 
spelen. Hoe bereiken we mensen? Nee, absoluut. Dat moet breder dan alleen een avondje 
op Let's Gro en het Forum.

00:32:52

Voorzitter: Hartelijk dank. Wie mag ik dan het woord geven? De Partij voor het Noorden.

00:33:00

Mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Dank u, voorzitter. Er is al veel gezegd en ik 
ben het onder andere eens met GroenLinks dat je ook moet zorgen dat gewone burgers 
meekijken. Zij kunnen ook interessant ideeën hebben. Met moderne technologieën wordt 
het steeds makkelijker om mensen te volgen en in kaart te brengen, maar dat kan ook 
invloed hebben op iemands persoonlijke vrijheden. Daarom is het goed dat er een 
commissie komt om te kijken welke afweging je kunt maken. Een mix van de genoemde 
scenario's lijkt ons best de beste keuze. Niet elke innovatieve technologie is een verbetering.
Het is zeker belangrijk om te kijken naar duurzaamheid, de invloed op leefomgeving, het 
milieu en gezondheid en hoe het te ontwikkelen is en waar de technologie vandaan komt. 
Dan is het ook belangrijk om te kijken naar de SDG's; de sustainable development goals, om 
zo aan de duurzame ontwikkeldoelen te voldoen. Wij horen graag van het college of er ook 
gekeken wordt naar de SDG's bij het opzetten van de commissie. Dat was het.

00:34:13

Voorzitter: Hartelijk dank. Wie zou ik dan het woord mogen geven? De SP.

00:34:18

De heer Brandenbarg (SP): Voorzitter, ik houd het kort, want volgens ons is het belang 
hiervan ook door de vorige sprekers wel toegelicht en aangetoond. Natuurlijk moet je als 
overheid de zaken goed regelen, wanneer het gaat om data, hoe je daarmee omgaat, wie er 
toegang toe heeft, hoe je dat kunt inzien en hoe transparant dat is. Daarom is het goed dat 
er een commissie voor komt. Die mix, zoals het college voorstelt, daar kunnen wij ons ook 
best wel in vinden.

00:34:51

De heer Brandenbarg (SP): Ik ben het wel heel erg eens met het antwoord van GroenLinks op
mijn interruptie zojuist, dat het ook iets moet betekenen over hoe wij ons verhouden tot 
bepaalde bedrijven die ook zakendoen in onze gemeente en die het misschien soms wat 
minder nauw nemen met allerlei ethische of data technische kwesties. Je zou je dan ook 
kunnen afvragen of het een goed idee is dat je – noem eens wat – een datacentrum voor 
Google bouwt. Goed, toen hadden we die ethische commissie nog niet, dus die kan daar dan
in de toekomst mooi naar kijken. Natuurlijk moet je dit als overheid goed regelen, maar het 
gemak waarmee wij toch oogluikend toestaan dat een klein aantal hele grote spelers heel 
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veel informatie van onze inwoners verzamelt, daar zouden we toch ook eens met elkaar 
kritisch naar moeten kijken.

00:35:49

Voorzitter: Hartelijk dank. Is dit een interruptie of een woordvoering? Interruptie. U heeft 
nog een interruptie van de Partij voor de Dieren.

00:35:58

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Welke partijen verzamelen heel veel informatie 
van onze inwoners, waar wij direct tussen staan?

00:36:08

De heer Brandenbarg (SP): Ik noemde al Google. Volgens mij komt er van Google zo een 
datacenter in Groningen. Dat maken wij toch op een bepaalde manier wel mogelijk. Dat zou 
je kunnen zien als steun aan zo een bedrijf, waarvan ik me afvraag of iedereen die de 
voorwaarden tekent, precies weet wat daarin staat.

00:36:29

Voorzitter: U heeft nog een vervolginterruptie van D66.

00:36:34

Mevrouw Martinez Doubiani (D66): Dank je wel, voorzitter. Dan ben ik wel benieuwd wat de 
SP qua ideeën voorstellen of wat we misschien als gemeente daarin kunnen doen?

00:36:51

De heer Brandenbarg (SP): Dat kan met partners die je bijvoorbeeld contracteert of die 
bepaalde technologieën voor ons aanleggen hier in het stadhuis. Ik weet ook niet wat 
Telefac – dat zie ik toevallig op die kastjes hier staan – allemaal doet met onze data. In dat 
soort gevallen heb je daar sturing op. Ik begrijp ook wel – en dit hoor je niet vaak uit de 
mond van een SP'er – dat we niet dit grootkapitaal op een dusdanige manier kunnen 
beteugelen dat het ons tevreden zou stemmen. Misschien zou het zelfs wel op Europese 
schaal moeten. Nu ga ik mijn mond spoelen met zeep, voorzitter, dat begrijpt u.

00:37:32

Voorzitter: Fijn dat u zelf de vergaderdiscipline ook bijhoudt. Is dat een interruptie of eigen 
woordvoering? Ik wil graag het CDA het woord geven.

00:37:42

De heer De Haan (CDA): Voorzitter, dank u wel. Ook wij hebben destijds voor de motie 
gestemd en wij kunnen ons dus ook vinden in een ethische commissie voor data en 
technologie. Wat ons betreft is het ook prima, zoals het college het voorstelt, een mix van 
experts, vrijwilligers uit de gemeente en maatschappelijke organisaties. Net werd al even 
door mijn collega van GroenLinks de noodzaak genoemd. We hebben het gezien met de 
toeslagenaffaire, waarin systemisch racisme ook optrad. We zien dat dit sommige 
gemeenten ook al heeft wakkergeschud; op welke manier gebruiken wij algoritmen en hoe 
gaan wij daarmee om?

00:38:17

De heer De Haan (CDA): Zo zie je dat bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam begonnen zijn 
met een algoritmeregister. Daar kunnen inwoners zien welke algoritmen de gemeente 
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gebruikt voor inwoners. Mijn vraag aan de wethouder: is dit ook iets waar Groningen over 
nadenkt of ook iets voor Groningen zou kunnen zijn? Mijn laatste opmerking is dat je 
natuurlijk steeds meer gemeenten ziet die bezig zijn met zo een ethische commissie. In 
sommige gemeenten is er al eentje en andere gemeenten zijn ook bezig met het opstarten 
daarvan. Ik denk echter wel dat het goed is om te beseffen dat de meer dan 300 gemeenten 
die we in Nederland hebben, allemaal zo een ethische commissie kunnen opstarten.

00:39:05

De heer De Haan (CDA): Mijn vraag daarover aan de wethouder: is het misschien ook een 
idee om die ethische commissie, die we hier Groningen opstarten, ook iets breder te trekken
en ook te kijken naar buurgemeenten? Ik noem bijvoorbeeld Tynaarlo, Het Hogeland, 
Midden-Groningen et cetera. Wellicht kunnen we daar ook mee samenwerken. Het zou wat 
mij betreft zonde zijn, als elke gemeente echt zijn eigen ethische commissie zou moeten 
opzetten, hoewel dat bijvoorbeeld voor Groningen wel goed zou kunnen werken. Wij 
hebben die expertise zeker wel in onze gemeente aanwezig, maar ik kan me wel voorstellen 
dat dit voor andere gemeenten lastiger zal zijn. Dan zou het krachtig zijn, als we daarin ook 
met buurgemeenten samenwerken, dus mijn oproep om ook andere gemeenten daarbij te 
betrekken.

00:39:48

Voorzitter: Hartelijk dank. Nog even met betrekking tot het algoritmeregister. Daar is net ook
al het één en ander over gewisseld en daar is al een motie over aangenomen.

00:39:57

De heer De Haan (CDA): Sorry, voorzitter. Ik was met meerdere dingen tegelijk bezig. Dat heb
ik even gemist, maar dan sluit ik me daar helemaal bij aan.

00:40:02

Voorzitter: Dat dacht ik al.

00:40:03

Spreker: U heeft ook voorgestemd.

00:40:05

De heer De Haan (CDA): Waren we ook voor? Ah, kijk.

00:40:09

Voorzitter: Eind goed, al goed. Wie mag ik dan het woord geven? De Partij voor de Dieren.

00:40:15

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Ook dank voor de uitwerking 
van de motie en ook voor de indieners. Wij hebben zelf de motie mede ingediend. D66, dank
voor het opstellen van deze motie, want het is heel erg belangrijk om met dit onderwerp 
bezig te zijn en ook om een ethische commissie te hebben. Er is al veel gezegd. Ik heb een 
paar dingen. Het kwam al voorbij in mijn interruptie van Student en Stad, het is goed dat er 
een register komt. Het gaat, wat ik hoorde in de antwoorden, heel veel over experts, maar 
het is ook belangrijk dat je aan inwoners goed kunt uitleggen wat er gebeurt als zij vragen 
hebben. Dat je de bezorgdheid weg kan nemen, als er een vraag komt; wat gebeurt er als ik 
mijn e-mailadres of mijn naam aan jullie geef? Dat iemand via de helpdesk of klantcontact 
daar een helder antwoord op krijgt.
9



00:41:06

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): De uitwerking van de commissie is goed, een mix 
van die varianten. Ik had wel de gedachte erbij, is het nu niet te veel om die reeds bestaande
interne commissie heen gebouwd en dat de ethische commissie als een soort schil daarom 
iets gaat worden. Ik heb het idee dat die interne commissie dan iets te veel gewicht krijgt. 
Keurt de slager niet zijn eigen vlees, als eigen experts intern de eigen systemen gaan 
beoordelen? Ik kan me ook wel vinden in de suggestie die de heer De Haan deed om het 
breder te trekken. Misschien krijg je dan ook meer objectiviteit en onafhankelijkheid. Dat je 
kijkt naar experts van andere steden en gemeenten, dus dat je het wiel niet opnieuw gaat 
uitvinden. De route die wij zijn ingeslagen, klinkt heel positief en is goed. Er komt straks ook 
een algoritmeregister. Ik kan me voor de rest bij alle andere voorgaande sprekers aansluiten.

00:42:08

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Ik heb trouwens nog wel één vraag. Die komt nog
even bij me op. Dat is over de vorm hoe wij geadviseerd worden. We hebben bijvoorbeeld 
ook een cliëntenraad. Die vorm bevalt mij heel goed, dat je ook ongevraagd advies krijgt. Ik 
ben ook benieuwd hoe het college denkt over, als er een raadsvoorstel of iets dergelijks naar
voren komt met een digitaal vraagstuk daarachter, maakt het dan deel ervan uit dat ook de 
ethische commissie wordt gevraagd om hun mening? Tot zover.

00:42:39

Voorzitter: Hartelijk dank. De ChristenUnie.

00:42:43

De heer Wennink (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in het 
voorstel van het college. De twee doelen, een meer 'auditachtige' rol, waarbij wij onszelf als 
gemeente kritisch bekijken op het gebied van datagebruik is mooi en de rol van een 
klankbord voor ambtenaren voor advies rondom gebruik; wat kan er, wat kan er niet, wat 
mag en wat mag er niet. Twee doelen die een prima uitwerking zijn van de motie. Ook wat 
betreft de vier scenario's kunnen we ons vinden in de voorkeur van het college. De vraag 
over de verschillende schillen die nog wel bij ons leeft: hoe zorgen ervoor dat we de inbreng 
balanceren en wat is een gebalanceerde inbreng van de verschillende schillen? De vraag is of
de bewoners zich helemaal vrij zullen voelen om hun inbreng en mening te geven, als je ook 
weet dat in een andere schil experts je wellicht al voor zijn gegaan met hun mening. Dat zien
wij in beide gevallen als iets wat we gaandeweg zullen uitzoeken en uitvinden.

00:43:48

De heer Wennink (ChristenUnie): Het gevraagde en ongevraagde advies, mooi. Super dat we 
in taak drie de adviezen van het interne ethische team voorzien van een reactie. Dan nog 
kort over het ethische kader, het afwegingskader met verschillende 'waarden'. Mooi, redelijk
compleet. Wij zouden eventueel nog een afwegingswaarde doelmatigheid willen zien, 
omdat de meeste waarden nu gaan over het goed gebruik van data. Voor ons is goed 
gebruik ook wel doelmatig gebruik, dus past het middel van wat we nu doen ook bij het 
doel. Wellicht daarbij een oog op risico's op onbedoelde bijeffecten. Dat wilden we nog even
meegeven. Dank u wel.

00:44:35

Voorzitter: Hartelijk dank. Dan kijk ik even de zaal rond. Zijn er verder nog fracties die graag 
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het woord willen voeren? PVV bijvoorbeeld? Het hoeft niet, hoor. Iedereen is verder 
geweest. De Stadspartij heeft zich officieel afgemeld bij mij.

00:45:04

Mevrouw Blauw (PVV): Het is een beetje lastig. Ik heb het gisteren met mijn collega Dennis 
Ram besproken. Hij zit hier iets beter in. Dit is namelijk ook in de Provinciale Staten geweest 
en wij weten ook een beetje landelijk idee hierover. Toen heeft de PVV gepleit voor geen 
commissie. De reden is, dat wij toch wel graag zouden willen dat elk voorstel, wat met IT-
systemen te maken heeft of een paragraaf met een ethisch component heeft, aan de raad 
voorgelegd wordt. Wij hebben ook best wel wat vragen. Misschien wordt dat ook wel 
gedaan. Wij zijn bang, als je het aan een commissie overlaat, dat alleen het college 
geadviseerd wordt en de raad, die kaderstellend is, hierbuiten gehouden wordt. We zeggen 
niet dat het zo is, maar we zijn een beetje – wantrouwig is een beetje een raar woord – bang
dat anders de raad hier te veel buitengehouden wordt.

00:46:09

Mevrouw Blauw (PVV): Onze vraag is dan ook aan het college: hoe wordt de raad in deze 
ethische kwesties voor datatechnologie meegenomen en hoe wordt de raad op de hoogte 
gehouden, zodat het niet een eigen leven gaat leiden? Anderzijds vinden wij optie drie best 
interessant dat je het alleen aan onafhankelijke experts overlaat en vooral geen politieke 
commissies erin laat. Verder werden burgers genoemd en daar valt ook iets over te zeggen. 
Het is niet een hele concrete, maar meer vragen dan opmerkingen. Dank u wel, voorzitter.

00:46:42

Voorzitter: Hartelijk dank. Voor vragen is ook zeker ruimte, geen probleem. Dan heeft 
volgens mij de commissie hierover voldoende met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Er
zijn een aantal vragen en suggesties gedaan voor de wethouder. Dan zou ik graag de 
wethouder het woord willen geven om in ieder geval daarop te reageren. De wethouder 
heeft daar twaalf minuten voor.

00:47:09

De heer Broeksma: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel commissie voor alle woorden die u 
aan het onderwerp gewijd heeft. Mevrouw Folkerts van GroenLinks zei, dat het de eerste 
keer is dat we hier over ethiek en data-ethiek spreken in relatie tot technologie en ICT en dat
het goed is dat het op de agenda staat. Een jaar geleden, nog in de vorige collegeperiode, 
heeft u hier een motie over aangenomen en met de collegewisseling is het goed dat nu 
eindelijk dit voorstel op tafel ligt. Een belangrijk onderwerp en belangrijk om ons toe te 
verhouden.

00:47:57

De heer Broeksma: De heer Van Veen heeft gezegd, rond twintig jaar geleden was de 
gedachte over mobiele telefoons totaal anders dan nu de werkelijkheid geworden is, dus het
overkomt ons niet, maar we moeten ons daartoe verhouden. Het is van belang dat we wat 
vinden van wat de komende vijf of tien of twintig jaar gaat gebeuren en dat we de dilemma's
scherp op tafel hebben. ICT moet werken voor de mensen en niet tegen. Ik citeer één van u: 
"Het is een belangrijk onderwerp en het moet een rechtvaardige overheid, maar ook een 
navolgbare overheid zijn". Er wordt gevraagd om een stevige commissie die gevraagd en 
ongevraagd advies kan geven aan college en raad.
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00:48:38

De heer Broeksma: Om met dat laatste, de raad, te beginnen. Uiteraard ontvangt u de 
adviezen en u kunt ook om adviezen vragen. De ethische commissie zal gevraagd worden bij 
relevante raadsvoorstellen en ook kunt u natuurlijk als raad zelf vragen om een discussie op 
te starten. Eén van de suggesties die net gedaan is, lijkt me een mooi onderwerp voor een 
debat of een maatschappelijke discussie met de ethische commissie; hoe verhouden wij ons 
tot grote bedrijven als Google, Microsoft en de datacenters enzovoort. Wat betekent dat 
voor ons als gemeente en hoe verhouden wij ons tot dat soort bedrijven, zouden 
uitstekende vragen zijn om met zo een ethische commissie, met burgers, met 
belanghebbenden en met ons zelf – met de maatschappij, om het maar even heel groot te 
zeggen – een gesprek over aan te gaan. U kunt dat doen en u krijgt natuurlijk de adviezen bij 
relevante raadsvoorstellen, zoals u dat ook krijgt van de cliëntenraden of Werkgroep 
Toegankelijk Groningen enzovoort.

00:49:45

De heer Broeksma: Sommige steden kiezen voor een model met experts. Wij vinden het 
belangrijk om ook burgers daarbij te betrekken. Er is gevraagd of er voldoende experts zijn 
en wat voor experts zijn dat precies. Onafhankelijke experts die niet van de gemeente zijn, 
maar wel met een binding met Groningen hebben, strekt tot aanbeveling. Dat kunnen 
mensen zijn op het gebied van techniekfilosofie of kunstmatige intelligentie, statistiek, 
privacy, de juridische kanten daarvan en digitale toegankelijkheid. Experts die op een niet 
naïeve manier ons en u kunnen voorzien van een niet naïef beeld over de dilemma's die 
annex zijn aan de technologische ontwikkelingen die zich nu voordoen. Inderdaad over 
slimme deurbellen, over 5G en er zijn voorbeelden te over om iets van te vinden. Zijn er 
voldoende experts en hoe interessant vinden mensen dit en komen die mensen wel?

00:50:55

De heer Broeksma: Onlangs, 29 september, hadden we zo een gesprek in het Forum met een
spreker. 'Data; an inconvenient truth' was 29 september, waar 250 mensen in de zaal zaten 
om mee te discussiëren over het onderwerp data-ethiek en de datahuishouding van de 
overheid. Vijftien februari hebben we weer een middag en op vijf oktober volgend jaar gaan 
we een congres organiseren over dit soort thema's als openbaarheid, open source en de 
coronamelder. Iemand die dat gemaakt heeft, komt dan spreken over de digitalisering van 
de overheid en wat dat betekent. Ik kan u in een mededeling die data doorgeven.

00:51:54

De heer Broeksma: De eerste bijeenkomst is geweest en daar kwam een groot aantal 
mensen op af. Ook burgers of 'leken' die belang hebben en wiens privacy misschien niet 
gewaarborgd is, komen daar ook op af. U heeft het plaatje van ons ethisch afwegingskader 
gezien. Daar staat ook de term gelijkwaardigheid; gelijkwaardigheid tussen overheid en 
burger en ook privacy; de autonomie van de burger om zijn eigen leven vorm te geven 
zonder daarbij lastiggevallen te worden door de overheid. Dat zijn allemaal elementen die in 
het afwegingskader een plek vinden. Niet de usual suspects, zoals één partij het noemt, 
maar ook promovendi en jongeren.

00:52:38

De heer Broeksma: Toevallig is één van onze medewerkers bezig met een 
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promotieonderzoek naar algoritmen en de schending inlichtingenplicht bijstand. In de 
volksmond wordt dat bijstandsfraude genoemd. Algoritmen en bijstandsfraude, hoe 
verhouden die zich tot elkaar en wat gebeurt daar precies is een onderwerp wat ook binnen 
onze organisatie stevig een plek krijgt, met een promotieonderzoek nota bene. Er is een 
groep van leken die daarbij horen, een soort flexibele schil. Dat zal natuurlijk niet steeds 
dezelfde vaste groep zijn en je kunt ook niet iedereen verplichten mee te denken over iets 
wat best wel een stevig onderwerp is, maar die belangstelling is er. We verwachten ook van 
de burger, voor wie we het allemaal doen – de ICT is voor de mensen en voor onze inwoners
en niet tegen ons – dat zij voldoende interesse hebben om hier echt stevig met ons, met u 
en met iedereen over van gedachten te wisselen.

00:53:34

De heer Broeksma: Als ik het heb over inwoners, dan heb je het automatisch ook over de 
maatschappij. De universiteit en ziekenhuizen werden genoemd. Inderdaad, ethiek is daar 
natuurlijk een onderwerp, sowieso van de opleiding, maar ook van het dagelijkse werk. Ook 
die belanghebbenden zullen uitgenodigd worden bij Let's Gro en Forum om misschien ook 
wat breder dat debat te voeren. Ik stel wel voor om eerst onze ethische commissie zelf in de 
benen te helpen, die debatten te gaan voeren en dan te kijken hoe we de ethiek in onze 
maatschappij als geheel – ik deel helemaal met u dat het van belang is – vorm gaan geven.

00:54:17

De heer Broeksma: Het algoritmeregister is door u allemaal aangenomen met een motie 
over een algoritmeregister en sensorenregister. Op negen november heeft u bij de 
begrotingsbehandeling daar een motie over aangenomen, dus dat gaan we ook doen. Daar 
hebben we ook in een schema gezet en in procedure gezet, dus dat komt eraan. Dat 
algoritmeregister helpt ook om de burger te laten zien, wat weet de overheid van mij, wie 
heeft daar toegang toe, waarom zijn deze gegevens van mij bewaard, wie kan die gegevens 
inzien en worden de beginselen van behoorlijk bestuur daarin gerespecteerd? Hoe doen 
andere steden dit al? We zijn lid van landelijke netwerken met andere steden en ook 
organisaties, het UWV bijvoorbeeld, die al heel ver is met het algoritmeregister – juist bij het
UWV is dat natuurlijk van het grootste belang – om ons verder te helpen hoe zo een 
algoritmeregister kan helpen om het juiste te doen. Echter, ook daar transparant over te 
zijn, zodat de burger niet alleen een rechtvaardige overheid tegenover zich ziet, maar ook 
een navolgbare overheid.

00:55:35

De heer Broeksma: De verhouding met de interne commissie vraagt de Partij voor de Dieren 
naar. Voor die interne commissie is trouwens grote belangstelling binnen onze organisatie. 
Veel ambtenaren willen meedenken over ethische gevolgen die annex kunnen zijn aan 
voorstellen die ze doen en aan beleid dat gemaakt wordt. Uiteindelijk gaat het erom dat u 
als raad alle dilemma's scherp op tafel heeft. Wat valt er af te wegen? Welke elementen 
spelen een rol? Op een niet naïeve manier. De toeslagenaffaire werd genoemd. Algoritmen 
hebben het voordeel, als je ze niet voedt met bijvoorbeeld nationaliteit, dat ieder mens of 
iedere kwestie gelijk is.

00:56:21

De heer Broeksma: Het zou ook kunnen dat een combinatie van gegevens toch leidt tot een 
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soort 'bias' in het systeem. Die dilemma's moeten helder zijn. Bijvoorbeeld als je vraagt naar 
hoeveel AOW-jaren heeft u opgebouwd en als dat niet het volledige aantal AOW-jaren is, 
dan betekent dat vaak dat iemand niet zijn hele leven in Nederland gewoond heeft en dan 
kun je daar een conclusie aan verbinden, als je allerlei data met elkaar combineert. Dat is 
niet voor elke leek weggelegd, dus daar heb je experts voor nodig om dat soort keuzen te 
kunnen maken en dat soort dilemma's helder te schetsen. Het dilemma tussen heeft u een 
volledige pensioenopbouw kan belangrijk zijn voor iemand die in de schuldhulpverlening zit, 
maar tegelijkertijd kan het ook een bias opleveren over dat iemand dus kennelijk niet zijn 
hele leven in Nederland gewoond heeft. Dat zijn vraagstukken die van belang zijn en die voor
u als raad helder op tafel moeten komen.

00:57:15

De heer Broeksma: Bij raadsvoorstellen die ertoe doen, zal de ethische commissie zal 
gevraagd worden, zodat u uit die ongelijksoortige gegevens –misbruik voorkomen en 
tegelijkertijd het goede doen – uw afwegingen en keuzen kunt maken. Dat is de bedoeling. 
Daar hebben we de interne commissie voor, de externe commissie, de schil daaromheen, 
bijeenkomsten, Let's Gro, Forum en een maatschappelijk debat. Dat is het pakket wat we u 
willen aanbieden. U heeft een aantal zaken genoemd die van belang zijn: een onafhankelijke 
commissie, een stevige commissie. We hebben u goed gehoord en wij zullen met een 
voorstel komen om dat zo goed mogelijk te verwoorden in het uiteindelijke reglement voor 
de commissie. Tot zover, voorzitter.

00:58:06

Voorzitter: Hartelijk dank. Dan kijk ik even rond in de commissie. Zijn er nog vervolgvragen of
dingen die nu besproken moeten worden? Dat lijkt niet het geval. Het gaat over een 
wensen- en bedenkingenbrief, dus in principe wordt dat nu niet verder besproken. Zijn er 
mensen die hierover nog eventueel een motie 'framed' overwegen? Dat lijkt ook niet het 
geval. Dan hebben we dat voorlopig genoeg besproken en dan komt er vast een vervolg 
zodra er meer bekend is over de commissie. Hartelijk dank en een fijne dag allemaal verder.
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