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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-577257035 (DOS-2017-

0000021)

Contactpersoon

W.J. Fritschy

070 - 441 69 06

wj.fritschy@pzh.nl

Onderwerp:

Gedragsregels voor het gebruik van e-mail, internet, mobiele communicatiemiddelen en sociale 

media

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben nieuwe regels voor het gebruik van e-mail, internet en sociale 

media vastgesteld. Hiermee worden ongewenst handelingen voorkomen. Bij gebruik van 

moderne communicatiemiddelen en social media gaat het om het op zorgvuldige wijze delen 

en verkrijgen van informatie. Het is de bedoeling dat informatie beschikbaar is en blijft, juist 

en adequaat is en dat informatie die vertrouwelijk is alleen diegenen bereikt waarvoor de 

informatie bestemd is. 

De vastgestelde gedragsregels geven handvatten voor het gebruik van door de provincie 

Zuid-Holland beschikbaar gestelde digitale middelen. Aangegeven wordt hoe op een cor-

recte en zakelijke manier gebruik gemaakt dient te worden van e-mail, internet, mobiele 

communicatiemiddelen en sociale media. Tevens wordt gewezen op de handelingen die niet 

zijn toegestaan.

Advies:

1. In te trekken de Gedragsregels e-mail en internetgebruik van 1 oktober 2002;

2. Vast te stellen de Gedragregels voor het gebruik van e-mail, internet, mobiele

   communicatiemiddelen en sociale media provincie Zuid-Holland 2017;

3. De gedragsregels voor het gebruik van e-mail, internet, mobiele  communicatiemiddelen 

en sociale media provincie Zuid-Holland 2017 te publiceren in het Provinciaal Blad;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de gedragsregels voor het gebruik van 

e-mail, internet, mobiele  communicatiemiddelen en sociale media provincie Zuid-Holland 

2017.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: W.J. Fritschy Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: J.M. Nooter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 maart 2017 7 maart 2017
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Besluit GS:

Conform advies vastgesteld

Bijlagen:

* lnstemming OR Gedragsregels e-mail, internet, communicatiemiddelen en sociale media

* Gedragregels voor het gebruik van e-mail, internet, mobiele communicatiemiddelen en sociale 

  media provincie Zuid-Holland 2017
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1 Toelichting voor het College

Bij besluit van 1 oktober 2002 heeft uw college de gedragsregels e-mail en internetgebruik 

vastgesteld. Gezien de ontwikkelingen rond de digitale communicatiemiddelen sedertdien is 

het noodzakelijk deze gedragsregels te actualiseren. Door de afdelingen Informatisering & 

Automatisering en Personeel & Organisatie zijn in gezamenlijkheid de aanpassingen doorge-

voerd. Hierbij zijn de vigerende gedragsregels over e-mail en internetgebruik bijgesteld en 

zijn de gedragsregels over mobiele communicatiemiddelen en sociale media toegevoegd. Bij 

deze exercitie is de OR actief betrokken geweest.

Bij de voorbereiding van de wijziging van de gedragsregels is tevens aandacht geweest voor 

de integriteitsverklaring voor externen. Deze verklaring is aangepast en wordt door externen 

ondertekend. De gedragsregels zijn zo ook van toepassing op externen.

Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat vanuit het programma TOP aandacht wordt 

besteed aan het taalgebruik bij het gebruik van onderhavige communicatiemiddelen. Voorts 

geeft I&A continu voorlichting over het gebruik van e-dossiers en het plaatsen van onder 

andere e-mails hierin. Dit geldt ook voor de e-mails in outlook en de opgeslagen e-mails op 

bijvoorbeeld de p-schijf. Voor het voorkomen van en het handelen bij datalekken zijn door uw 

college protocollen vastgesteld. 

Financieel en fiscaal kader:

Er zijn geen financiële en/of fiscale gevolgen.

Juridisch kader:

Het besluit heeft geen juridische gevolgen.

2 Proces

In overleg tussen de afdelingen I&A en P&O en actieve betrokkenheid van de OR is inliggend 

besluit tot stand gekomen. De OR heeft formeel ingestemd met het besluit.

3 Communicatiestrategie

* De medewerkers zullen door middel van publicatie op het Binnenplein worden geïnformeerd;

* De gedragsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
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