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Voorgestelde beslissing
Kennisnemen van de inhoud van de Collegeverklaring ENSIA 2018
Kennisnemen van de rapportage over privacy.

Aanleiding
Jaarlijks is het college verplicht om verantwoording af te leggen over informatieveiligheid. Dit gebeurd sinds
vorig jaar via het ENSIA stelsel. Dit zijn de afspraken die de VNG heeft gemaakt met de Minister van
binnenlandse zaken om zo de Audit druk op gemeentes te verminderen.
Deze verantwoording gebeurd middels vastgesteld stramien van de VNG genaamd de "Collegeverklaring".
Middels deze verklaring kan de Raad mede zijn toetsende rol uitoefenen.

Wat wordt met beslissing bereikt
Met het kennisnemen van de Collegeverklaring ENSIA 2018, is één van de middelen die de raad kan
inzetten bij het houden van toezicht op informatieveiligheid, zoals bedoeld in de sectorafspraken tussen de
VNG en de minister.
De collegeverklaring geeft aan aan welke normen uit de toetsingskaders wel of niet wordt voldoen. Voor
2018 is bepaald dat DigiD en Suwinet ter verantwoording afgelegd dienen te worden. Jaarlijks bepaald
VNG-Realisatie van met NOREA (beroepsvereniging auditors) welke normen gecontroleerd worden.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.
2.

De raad laat hiermee zien dat het zijn toezichthoudende rol uitvoert en hiermee indien gewenst kan
bijsturen via de begrotingscyclus.
De raad is tot op heden privacy alert gebleken, mede daarom heeft het college voorgesteld ook de
privacy rapportage van de regionale Functionaris Gegevensbescherming naar de raad te zenden ter
informatie bij dit agendapunt.

Kanttekeningen
Naast de verantwoording van Suwinet-gebruik door onze gemeente legt het college ook verantwoording af
over het Suwinet-gebruik van GR Laborijn.
De privacyrapportage is geen wettelijk verplicht stuk, maar dient ter verantwoording richting de raad,
vanwege zijn actieve houding ten opzichte van privacy. In deze rapportage zijn een aantal verbeterpunten
opgenomen welke deels reeds als quick-wins zijn doorgevoerd.

Kosten, baten, dekking
Er zijn geen aanvullende kosten gemoeid bij de verantwoording van en versterking van de ENSIA punten
en privacy, dan reeds begroot.

Uitvoering
In de begroting van 2019 is reeds een tweetal doelen opgenomen waaraan het versterken van
informatieveiligheid en privacy een haakje heeft. In 2019 zullen dan ook extra versterkingen plaatsvinden

alsmede voorbereidingen voor een (ver)nieuw(d) beleid daar de BIG (Baseline informatieveiligheid
Gemeente) vervangen wordt door de BIO (baseline informatieveiligheid Overheid, voor alle
overheidsinstellingen het zelfde kader)

Bijlagen
Algemene stukken
1. Collegeverklaring ENSIA 2018 - Openbaar
Achterliggende stukken
1. Interne Toetsing Privacy 2018
2. Collegeverklaring ENSIA 2018 - Vertrouwelijk
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