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Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

Naar aanleiding van het raadsvoorstel ‘Instemmen met Smart Society Dordrecht’ dat in de commissie B&M van 
woensdagavond 8 september wordt besproken heeft Beter Voor Dordt een aantal technische vragen onder 
ander over data veiligheid. Privacy is heel belangrijk voor Beter Voor Dordt en zeker in het maatschappelijk 
vraagstuk ‘Voorkomen van armoede’ moet gegarandeerd worden dat deze privacy gevoelige informatie veilig 
blijft en alleen gedeeld wordt als de eigenaar daar toestemming voor geeft. 
 
Vraag 1: De Drechtsteden zijn op dit moment bezig om hun datacentrum uit te besteden aan een externe partij 
en software applicaties te standaardiseren op basis van bestaande SaaS (Software as a Service) applicaties 
onder het project ICT-Verandert. Wat is de status van het ICT-Verandert project uitbesteding, hoe gaat het, wat 
is de verwachte oplevering datum en is er nog meer informatie te delen hierover? 
 
Vraag 2: In het raadsvoorstel wordt gesproken over het Smart Data Center is dit het nieuwe externe data 
centrum voortvloeiend uit het project ICT-Verandert of is dit iets anders? Wat doet het Digital Mainport 
Drechtsteden precies? Dordrecht werkt hiermee samen staat in het raadsvoorstel, is dit niet een afdeling die in 
het kader van Dordrecht Centrum gemeente ondergebracht moet worden in Dordrecht?  
 
Vraag 3: Na uitbesteding van het datacentrum, welke partij is verantwoordelijk voor de veiligheid van de 
opgeslagen en toegang tot persoonlijke data van onze Dordtenaren en welke partij is verantwoordelijk voor de 
technische veiligheid van de computers? Zijn er nog andere issues te melden die te maken hebben met data 
veiligheid? 
 
Vraag 4: Een iets andere vraag, het is mooi dat Dordrecht koploper is in Smart City en in bijlage 1 van de 
bijgevoegde notitie staan 27 Smart City projecten die lopen in andere G40 steden. Helaas alleen met een naam 
en thema, Beter Voor Dordt mist een korte omschrijving, de doelstelling en welke stad het project uitvoert. 
Bijvoorbeeld project Schapenkoppiekoppie, leuke naam maar zegt natuurlijk niet veel. Kan het college een 
overzicht leveren met 1 of 2 paragraven per project zodat we kunnen beoordelen of en welke projecten ook 
voor Dordrecht goed inpasbaar zijn?  
 
Alvast hartelijk dank voor het beantwoorden van onze vragen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jan-Willem Wringer 
Commissielid Beter Voor Dordt. 


