
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 15-11-2022

Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Invulling ethische commissie en data ethiek wensen en bedenkingen (15-11-2022), Invulling-
ethische-commissie-en-data-ethiek-wensen-en-bedenkingen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Nephtis Brandsma – Adviseur, 050-3678649, nepthis.brandsma@groningen.nl

Sanne Ros – bestuursadviseur (weth. Broeksma), 06-52892979, Sanne.Ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Met deze brief informeert het college u over de stand van zaken rondom de motie “ethische 
commissie voor data en technologie” van 17 november 2021. Het college schetst een aantal 
mogelijke scenario’s voor het instellen van een ethische commissie die adviseert over vraagstukken 
rondom data en technologie. Daarbij geeft het college ook aan welk scenario zijn voorkeur heeft, en 
waarom. De raad wordt gevraagd om uw wensen en bedenkingen bij deze voorkeursvariant uit te 
spreken. Daarnaast informeert het college u over het door ons ontwikkelde ethische afwegingskader 
en welke rol wij zien voor dit kader. Hiermee geeft het college ook vorm aan de Groninger Digitale 
Ambitie, waarin de ambitie wordt uitgesproken een moderne en menselijke gemeente te zijn.

Ethische commissie:

De doelstellingen van de ethische commissie luiden als volgt:

- Bijdragen aan een zo compleet mogelijke discussie over data- en technologievraagstukken, 
door relevante kennis en afwegingen in te brengen. 

- Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de gemeentelijke organisatie.

Tevens zijn er 4 scenario’s om de commissie in te vullen:

1) Klein adviesorgaan, bestaande uit 10 vrijwilligers vanuit de gemeente
2) Breed team van vertegenwoordigers maatschappelijke organisaties en overheden
3) Extern klankbord van onafhankelijke experts
4) Een mix van 3 bovenstaande scenario’s (voorkeur college).
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Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel / niet gebruik gemaakt 
van spreektijden. (Bij wel spreektijden) De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 
minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere 
insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Meningsvormende sessie gezien het feit dat wensen en bedenkingen zijn aangevraagd. Tevens is dit 
een belangrijk onderwerp bij een aantal partijen.

Voorgeschiedenis / dossier
N.V.T.

Nadere informatie
N.V.T.
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