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Ik wil graag wat vragen stellen aan het college naar aanleiding van het volgende bericht van de NOS: 
Gemeenten speuren anoniem op sociale media: 'Weten niet dat ze grenzen overgaan' 
https://nos.nl/l/2381211 
 
Vraag 1) In hoeverre volgt de Gemeente Leiderdorp haar inwoners via sociale media?  
Er wordt online monitoring ingezet voor het volgen van nieuwsberichten en/of reacties op openbare 
sociale media die gaan over de gemeente Leiderdorp. Dit is een van de manieren waarop de gemeente 
signalen vanuit de samenleving oppakt die relevant zijn voor onze opgaven en dienstverlening. Dit geeft 
ons ook zicht in waar (extra) informatiebehoefte ligt. Deze online mediamonitoring richt zich op openbare 
informatie die gedeeld wordt op sociale media en enkel op de informatie die voor onze gemeente 
relevant is. Dit betreft dus geen monitoring op personen, maar op voor de gemeente relevante 
onderwerpen  
 
Ten tweede wordt er gebruik gemaakt van online monitoring door de toezichthouders Participatiewet. 
Dit kunnen zowel handhavers zijn uit het team dat signalen van fraude onderzoekt, als de sociaal 
rechercheurs die de gemeente Leiden in dienst heeft. De gemeente Leiderdorp laat de taken op het 
gebied van de Participatiewet uitvoeren door de gemeente Leiden.  
Bij dit onderzoek kan het voorkomen dat openbare informatie, bijvoorbeeld op een sociale media 
account, wordt geraadpleegd. Het gaat hierbij altijd om kortdurende onderzoeken. Er vindt op geen 
enkele wijze structurele monitoring plaats waarbij een individu gevolgd wordt.  
 
 
Vraag 2) En, zo ja, is dit ook anoniem?  
Nee met die kanttekening dat bij de online monitoring zoals die wordt ingezet door de toezichthouders 
Participatiewet er gebruik wordt gemaakt van accounts die ten behoeve van een onderzoek zijn 
aangemaakt. Wanneer een openbaar profiel op sociale media wordt geraadpleegd, doen medewerkers 
van de gemeente Leiden dit niet met hun privé-profiel. Dit is louter ter bescherming van hun eigen 
identiteit, en niet om bijvoorbeeld deel te kunnen nemen aan een besloten groep. Zij raadplegen alleen 
openbaar toegankelijke informatie.   
 
Vraag 3) En hoe gaat de gemeente om met de gegevens?  
Zie de beantwoording op vraag 1 
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