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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen inzake verantwoord werken met algoritmes
Datum

23 maart 2021
Ons kenmerk

Geachte heer Vreugdenhil,

C2277737/4852920
Uw kenmerk

Bij brief van 26 februari 2021, ingekomen op 26 februari 2021, heeft u namens
de CU-SGP fractie schriftelijke vragen gesteld.

4847281
Contactpersoon

A.M.H. (Anne) Schoenmakers

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 52 79 45 18

1. Wat vindt u van dit onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer? Deelt
u de conclusies? Zo nee, waarom niet?

Email

Antwoord: Ja, het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer weet op de
juiste manier de benodigde aandacht te geven aan dit onderwerp, daar zijn wij
dan ook blij mee. Het sluit aan bij het belang dat wij als provincie hechten aan
ethiek en ‘de menselijke maat’ waar het gaat om de inzet van moderne
technologie. Wij onderschrijven derhalve het belang van het rapport en delen
daarmee ook de conclusies.

Bijlage(n)

2. Bent u bereid alle aanbevelingen over te nemen? Waarom wel of niet?
Antwoord: Ja, de aanbevelingen die beschreven staan in het rapport zijn
waardevol en het is zeker goed om deze over te nemen. De provincie NoordBrabant is overigens al enige tijd bezig met een aantal van deze aanbevelingen.
De provincie is aangesloten bij het consortium Publieke controle op algoritmes.
Dit is een landelijk samenwerkingsverband van verschillende overheden die
toewerken naar een aantal producten om meer grip te krijgen op algoritmes. De
producten die aansluiten op de aanbevelingen zijn het algoritme register, een
raamwerk voor toezicht en toetsing en de inkoopvoorwaarden voor algoritmes.
Daarnaast loopt binnen de twaalf provincies een project gericht op het
beschikbaar en inzichtelijk maken van door provincies gebruikte termen,
algoritmen en beslisbomen die een rol spelen bij de dialoog over de inrichting,
monitoring en handhaving van de ruimtelijke omgeving.

aschoenmakers@brabant.nl
-

3. Ziet u mogelijkheden het door de Algemene Rekenkamer ontwikkelde
toetsingskader in de organisatie van de provincie Noord-Brabant te gaan
toepassen? Zo ja, bent u bereid dit instrument ook daadwerkelijk te gaan
gebruiken? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord: Gezien het belang van het onderwerp en in het verlengde hiervan de
aandacht ervoor, zijn er meerdere kaders die voor de toetsing van algoritmes
ontwikkeld zijn of worden. Naast het toetsingskader van de Algemene
Rekenkamer heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid bijvoorbeeld ook
richtlijnen opgesteld voor het gebruik van algoritmes. Het zojuist benoemde
consortium bundelt deze kaders en maakt hier één geheel van tot het raamwerk
van toezicht en toetsing. We zijn dan ook voornemens om met dit raamwerk aan
de slag te gaan in onze organisatie en te leren hoe we dit kader op een goede
manier kunnen implementeren. Bij evaluatie kan herijking plaatsvinden indien
noodzakelijk.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

M. Thaens,
Chief Information Officer
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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