
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 25 juni 2020

Zaaknummer : 68751

Onderwerp: : Collegeverklaring ENSIA 2019

De raad wordt voorgesteld
1. Kennis te nemen van de collegeverklaring ENSIA 2019

2. Kennis te nemen van de audit rapportage ENSIA 2019

3. De Collegeverklaring tezamen met de audit rapportage vast te stellen ten behoeve van de verantwoording over 
informatieveiligheid.

Aanleiding
Jaarlijks is het college verplicht om verantwoording af te leggen over informatieveiligheid. Dit gebeurd sinds een 
aantal 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
Het kennisnemen van de Collegeverklaring ENSIA 2019, 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 voldaan. Voor 2019 is 
bepaald dat voor DigiD en Suwinet verantwoording afgelegd dienen te worden. Jaarlijks bepaald VNG-Realisatie 
samen met NOREA (beroepsvereniging auditors) welke normen gecontroleerd worden.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Kennis te nemen van de collegeverklaring ENSIA 2019   

De raad laat hiermee zien dat het zijn toezichthoudende rol uitvoert en hiermee indien gewenst kan bijsturen 
via de begrotingscyclus.

1.2. Kennis te nemen van de audit rapportage ENSIA 2019    
De audit rapportage geeft formeel weer of er afwijkingen zijn geconstateerd in de collegeverklaring. Deze 
audit rapportage is opgesteld door een externe onafhankelijke RE IT auditor.

1.3. De Collegeverklaring tezamen met de audit rapportage vast te stellen ten behoeve van de verantwoording 
over informatieveiligheid.
Met het vaststellen van de verklaring en de rapportage geeft de raad vervolg aan zijn toezichthoudende rol 
en geeft daarmee aan, de verantwoording over informatieveiligheid, extern getoetst voldoende te vinden.

Kanttekeningen
a. Verantwoording van Suwinet-gebruik in relatie met GR Laborijn

Naast de verantwoording van Suwinet-gebruik door onze gemeente legt het college ook verantwoording af 
over het Suwinet-gebruik van GR Laborijn. Laborijn heeft voldaan aan de eisen die behoren bij een goed 

gebruik van Suwinet, zoals vastgesteld in "Assurance-rapport van de onafhankelijke auditor, Verantwoording 
betreffende het gebruik van de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) 2019, Laborijn" daterende 
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Bijlagen
1. Collegeverklaring ENSIA 2019 (Openbaar)
2. Auditrapportage ENSIA 2019 (Openbaar)
3. Collegeverklaring ENSIA 2019 (Vertrouwelijk)

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen
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☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….

Raadsvergadering d.d. 25 juni 2020
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De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

overwegende dat de Raad jaarlijks zijn toezichthoudende rol wil uitvoeren binnen informatieveiligheid conform de 
VNG resolutie “Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente” van 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020

gelet op het bepaalde in de VNG resolutie “Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente” 
van 2013

BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de  collegeverklaring ENSIA 2019

2. Kennis te nemen van de audit rapportage ENSIA

3. De Collegeverklaring tezamen met de audit rapportage vast te stellen ten behoeve van de verantwoording over 
informatieveiligheid.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 25 juni 2020

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/informatieveiligheid/brieven/resolutie-informatieveiligheid-randvoorwaarde-voor-de-professionele-gemeente
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/informatieveiligheid/brieven/resolutie-informatieveiligheid-randvoorwaarde-voor-de-professionele-gemeente
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