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Geachte fractie, 

U hebt op grond van artikel 51 van het RvO vragen gesteld inzake de gemeentelijke website. Daarbij 
verwijst u naar een artikel in de Volkskrant van 3 februari jl., waarin wordt aangegeven dat door het 
gebruik van agressieve cookies op gemeentelijke websites bedrijven zoals Facebook en Google in staat 
worden gesteld om bezoekers aan een gemeentelijke website te volgen. Eén van de 28 gemeenten lijkt 
de gemeente Maassluis te zijn. 

In deze brief beantwoorden wij uw vragen in de door u gestelde volgorde. 

1. Kent u het genoemde artikel uit de Volkskrant van 3 februari jl? 

Ja, wij hebben het artikel gelezen. 

2. Is het terecht dat de gemeentelijke website van Maassluis het etiket 'website heeft bekende 
advertentietracker' krijgt en dus gebruik maakt van commerciële volgsoftware? 

Onderdeel van de homepagina was een social media twittertimeline van Twitter. Deze wordt gezien als 
een social media tracker. Deze twittertimeline maakte gebruik van cookies die door Twitter kunnen 
worden gebruikt. Met de twittertimeline werden de twitter-tweets van de gemeente Maassluis real-time 
op de homepage van www.maassluis.nl  weergegeven. Wij hebben deze twittertimeline inmiddels van de 
homepage van de website verwijderd. Daarmee is ook de social media tracker verdwenen. 

3. Zo ja, klopt het dan dat daar ten onrechte geen melding over wordt gedaan op de website en 
waarom is dat? 

Uw constatering is terecht. De twittertimeline is al in 2010 geplaatst op de homepagina van de 
gemeente. Destijds was er nog geen cookiewet. Naar aanleiding van het krantenbericht is een controle 
uitgevoerd. De website maakt nu alleen nog gebruik van noodzakelijke cookies en cookies voor onze 
eigen statistieken. Overigens wordt de informatie op de website met betrekking tot de cookiewetgeving 
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op dit moment ook nog extra gecontroleerd of deze voldoet aan de huidige wetgeving en indien nodig 
aangepast. 

4. Zo neen, hoe is dan deze melding in dit artikel terecht gekomen? 

De melding in het artikel was terecht (zie antwoord op vraag 3). 

5. Bent u op de hoogte van de genoemde publicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens en de 
daarin aangehaalde uitspraak van het Europees Hof van Justitie? 

Ja. 

6. In dit artikel wordt aangegeven hoe moet worden omgegaan met tracking cookies. Voldoet de 
gemeentelijke website hieraan? 

Gemeente Maassluis informeert over het gebruik van cookies, zie 
https://www.maassluis.nl/internet/privacyverklaring  46427/ en : 
https://www.maassluis.nl/internet/cookiewetgeving  44693/  

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe gemeentelijke website. De nieuwe website voldoet dan weer aan 
alle eisen en verplichtingen die van een overheidswebsite worden gevraagd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, 
de secretaris, 	 de burgemeester, 

A.L. Duijmaer van Twis 	 dr. T.J. Haan 
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