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Algoritmeregister 
 
 
Motie van de fracties van D66, GroenLinks, PvdA en 

K8W 
Eerste indiener motie: Maikel Lukkezen 

 

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergade-

ring bijeen op 20 oktober 2022. 

 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 

 

constaterende dat, 

 

1. Het college inzet op digitalisering van de dienstverlening en 

de bedrijfsvoering. 

2. De organisatie door middel van data-analyse wil groeien 

naar een datagedreven organisatie en dat data-analyse leidt 

tot keuzes en beslisregels (algoritmen).  

3. De aanleg van een registratiesysteem voor gebruik van ge-

gevens en algoritmen nu nog goedkoop is omdat er weinig 

tot geen algoritmen worden gebruikt.  

4. Meerdere gemeenten een registratiesysteem in de vorm van 
een algoritmeregister1 hebben aangelegd. 

 

Overwegende dat, 

 

1. Het verstandig is om met de tijd mee te gaan en de ambitie 

van de WDW om te groeien naar een datagedreven organi-

satie hier goed op aansluit. 

2. Een algoritme niet neutraal is, er altijd aannames en waar-

den aan ten grondslag liggen. 

3. Een algoritme snel raakt aan verschillende wettelijke grond-

rechten. 

4. Uitkomsten van algoritmen bijdragen aan beslissingen die 

verstrekkende invloed kunnen hebben op het leven van 

mensen. 

5. Het voor inwoners van de gemeente transparant moet zijn 

op grond van welke gegevens en regels er beslissingen wor-

                                                

1 https://www.algoritmeregister.nl/ 
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den genomen.  

6. De gemeente verplicht is om te verantwoorden waarom een 

besluit genomen wordt, ook als dit met behulp van een com-

putersysteem gebeurt. 

7. Het opzetten van een registratiesysteem voor gebruik van 

gegevens en algoritmen intern als extern transparantie kan 

verschaffen. 

8. Het gebruik van algoritmes onderdeel is geworden van ons 

dagelijks leven en het een kwestie van tijd is totdat ook de 

gemeente Wijchen direct of indirect algoritmes gaat gebrui-

ken. 

9. Een registratiesysteem voor algoritmen helpt bij het verant-

woord implementeren van nieuwe computersystemen. 

10. Een registratiesysteem aansluit op aanbeveling 17 en 18 van 

het Rekenkameronderzoek Informatiebeveiliging en privacy-

bescherming, dat 

 

Draagt het college van B&W op om: 

 

1. een algoritmeregister op te zetten waarin beschreven wordt 

welke algoritmen de gemeente gebruikt, voor welk doel en 

op basis van welke datasets. 

2. Het algoritmeregister te publiceren via de website van de 

gemeente. 

3. Indien algoritmes in gebruik genomen worden de raad hier-

over te informeren. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fracties van  

 

D66 Wijchen, Maikel Lukkezen 

GroenLinks Wijchen, Pepijn Oomen 

PvdA Wijchen, Katja Jamin 

Kernachtig Wijchen, Henk-Jan Grobbe 


