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Met deze memo kom ik graag terug op een vraag die mij werd gesteld tijdens de
bespreking van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer over de
informatieveiligheid van de provincie Noord-Brabant door uw Staten in de
vergadering van 14 september jl.

Van

Telefoon

(073) 681 20 54

Dhr. Hageman (D66) stelde tijdens de bespreking het volgende: "D66 willandelijk
gaan pleiten voor het instellen van algoritme waakhonden. Functionarissen die
bijvoorbeeld moeten bewaken datbeieid niet op een eenzijdige informatie is
gebaseerd. Is het presidium dan wel de gedeputeerde het met D66 eens dat
informatievergaring een belangrijk maar mogelijk kwetsbaar punt is en ziet hij ofhet

Email

cvdmaat@brabant.nl
Bijlage(n)

collectief mogelijkheden om zo'n functie ook binnen de provincie fe beleggen?"
Als provincie maken we veel gebruik van data die we zelf inwinnen of data die we
op andere manieren vergaren. Richting de toekomst zal dit een nog belangrijkere
plek in nemen bij maatschappelijke opgaven. Ik ben het daarom eens met de stelling
dat informatievergaring een belangrijk maar ook mogelijk kwetsbaar punt is. We
moeten eenzijdigheid bij het gebruik van informatie voor de oplossing van
maatschappelijke vragen waar mogelijk voorkomen. Specifieke aandacht hierbij is
nodig voor het gebruik van algoritmen omdat deze veelal zijn gebaseerd op
aannamen en lang niet altijd is op voorhand duidelijk welke aannamen dat zijn.
In de eerder aangekondigde nieuwe provinciale datastrategie die in het voorjaar
wordt opgeleverd als input voor een nieuw bestuur, zal dan ook expliciet aandacht
worden besteed aan het gebruik van algoritmen ten behoeve van ons beleid en
welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Daarbij is het instellen van een
provinciaal klankbord bij het gebruik van algoritmen (de 'algoritme-waakhonden')
een van de opties die wordt overwogen. Ik wil het antwoord op de vraag of een
dergelijke functie ook bij de provincie belegd zou moeten worden, dan ook af laten
hangen van de manier waarop wij invulling geven aan de datastrategie. Begin
201 9 worden uw Staten nader geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling
van deze nieuwe datastrategie.
Met vriendelijke groet,
C.A. van der Maat
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