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Inleiding/aanleiding:
De gemeente staat aan de vooravond van een grote transitie in het sociaal domein. 
Binnen deze transitie en daarop volgende transformatie zal een grote hoeveelheid 
informatie van cliënten in het sociaaldomein worden gedeeld. In de aanloop zijn er op 
diverse onderdelen beleid gemaakt,  kaders,  invoeringplannen, sturingindicatoren 
opgesteld - maar hoe zit het met de informatiebeveiliging van de gemeente en haar 
ketenpartners?

In VNG verband met alle gemeenten ingestemd met de oprichting van IBD -
informatiebeveiliging dienst voor gemeenten. Van hieruit is een resolutie opgesteld 
waarin gemeente hebben aangegeven dat zij gezamenlijk werken aan een 
gestandaardiseerd kader voor beveiliging - vastgelegd in de BIG ´baseline 
informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten´. 

Onderstaande vragen zijn gericht op de gemeentelijke organisatie. De VVD zou graag 
zien dat iedere vraag van een A. - d.w.z. binnen de gemeente en B: bij ketenpartners 
antwoord wordt voorzien. Tevens zou de VVD een overzicht willen ontvangen van 
partners waarmee deze afspraken zijn gemaakt. 

Vraag:

1. Hoe heeft het college de punten van de resolutie opgepakt. Geldt de BIG als norm 
voor de basis beveiligingniveau van onze gemeente?

Antwoord:
A. Op 29 november 2013 hebben de leden van de VNG ingestemd met de 
resolutie informatieveiligheid. In grote lijnen betekent dit dat iedere 
gemeente haar informatieveiligheidsbeleid vaststelt aan de hand van het 
basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Een 
baseline als de BIG kan men niet in korte tijd invoeren, het streven is om 
de BIG bij alle Nederlandse gemeenten ingevoerd te hebben in 2017. Dit 
is gekoppeld aan de visiebrief ‘Digitale overheid 2017’ van minister 
Plasterk, van 23 mei 2013. Het IBD stelt allerlei hulpmiddelen 
beschikbaar voor de implementatie. Momenteel wordt  bij de gemeente 
Noordoostpolder de GAP en impact-analyse uitgevoerd en wordt het 
bestaande informatiebeveiligingsbeleid aangepast.

B. -

2. Hoe is het informatiebeveiligingbeleid vormgegeven binnen onze gemeente. Wie 
zijn er als verantwoordelijken aangesteld en is hier ook een 
bewustwordingprogramma in meegenomen. 

Antwoord:
A. Noordoostpolder heeft sinds lange tijd al informatiebeveiligingsbeleid. 



Het laatste vastgestelde strategische informatiebeveiligingsbeleid dateert 
van 2010. De actualisatie van dit beleid is opgestart. De 
eindverantwoordelijkheid voor het Informatiebeveiligingbeleid ligt te 
allen tijde bij het bestuur en wordt in het kader van integraal 
management uitgedragen en bewaakt door het lijnmanagement. Ten 
behoeve van de totstandkoming van en periodieke afstemming (over 
voorliggend informatiebeveiligingbeleid) is door de gemeente 
Noordoostpolder een (permanente) Beveiligingsadviescommissie (BAC) 
ingesteld en is een beveiligingscoördinator door het college van B&W 
benoemd. Voor de bewustwording is een TOP 10 van 
informatiebeveiliging opgesteld en in 2011 geïntroduceerd. Begin 2014 is 
het informatiebeveiligingsplan op het gebied van personeel 
geactualiseerd en is opnieuw aandacht gevraagd voor de TOP 10 en 
andere informatie1. Verder wordt in de BAC gesproken over eventueel 
aanvullende acties ter bevordering van het beveiligingsbewustzijn, aan 
de hand van de implementatie van de BIG. 

B. -

3. welke risico´s accepteert het college voor onze gemeente en welke niet. Welke 
politiek-bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen kan dit hebben in geval van
een incident. Is de privacy van onze burgers gegarandeerd?

Antwoord:
A. De gemeente Noordoostpolder zal zich houden aan de bepalingen van 
de in het kader van informatiebeveiliging relevante wet- en regelgeving 
zoals het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering (Wet 
computercriminaliteit), evenals de relevante regelgeving. De  Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt als grondslag voor het 
informatiebeveiligingbeleid.

B. -

4. Functioneert de cyclus van informatieveiligheid binnen onze gemeente? Vindt er 
jaarlijkse audits plaats om na te gaan of onze gemeente ´in control´ is op het 
gebied van informatieveiligheid. Wat zijn de resultaten van deze toetsing en wordt 
de cyclus jaarlijks bijgesteld op basis van lessons learned.

Antwoord:
A. Er zijn en worden diverse (zelf)audits uitgevoerd en met positieve 
resultaten. In de meeste audit komen telkens de beveiligingsorganisatie 
aan de orde en ook daarop scoort de gemeente voldoende. Zoals onder 
vraag 1 aangegeven: we zijn momenteel bezig met het implementeren 
van de BIG en verbeteringen op dit vlak zullen aan de hand daarvan 
doorgevoerd worden.

B. -

5. Hebben we binnen onze gemeente procedures opgesteld voor incidenten? Welke 
risico´s loopt de gemeente in geval van verstoring of cyberaanval, ook wanneer 
deze verstoring elders in de keten plaatsvindt? Hoeveel incidenten zijn er in de 
afgelopen periode (halfjaar) geweest en worden deze ook aan het IBD gemeld.

Heeft de gemeente een VCIB´er - vertrouwens coördinator informatiebeveiliging 
en ACIB´er algemeen coördinator  informatiebeveiliging aangesteld?

                                        
1 O.a. zijn twee presentatie over informatieveiligheid op het intranet geplaatst.



Antwoord:
A. Bij het genoemde strategische beveiligingsbeleid zit een procedure 
incidentmanagement. Deze procedure is in 2013 aangescherpt naar 
aanleiding van de zelftoets voor de (met succes afgesloten) DigiD-audit 
eind 2013. En zal eveneens verder geactualiseerd worden bij de 
implementatie van de BIG. De gemeente doorloopt het aansluitingsproces 
bij de IBD en heeft daarvoor zowel een vertrouwens contactpersoon 
informatiebeveiliging (VCIB-er) als een algemeen contactpersoon 
informatiebeveiliging (ACIB-er) inclusief vervanger aangemeld. Het IBD 
geeft hen informatie over beveiligingsincidenten en intern is 
geacteerd2op deze meldingen. Niet alle beveiligingsincidenten hoeven 
gemeld te worden aan het IBD, de VCIB-ers hebben instructie gehad over 
wat voor het IBD relevant is en dat zij daarnaast (vanzelfsprekend) 
contact kunnen zoeken met het IBD over zich voordoende incidenten. Het 
laatste half jaar hebben zich geen incidenten voorgedaan die gemeld zijn 
bij het IBD.

B. -

6. Hebben we per domein zicht op het netwerk van landelijke en regionale partners 
waarin we opereren (overzicht partners).
Hebben we zicht op de informatiehuishouding en de informatie-uitwisseling in dit 
netwerk van actoren. Weten we hoe in de praktijk bij deze actoren 
informatieveiligheid is geborgd? Maken we (contractuele) afspraken over 
informatieveiligheid bij het opzetten van (regionale) samenwerkingsverbanden en 
bij de inkoop van diensten?

Antwoord:
A. Wij hebben zicht op het netwerk van partners. Op de wijze waarop de 
informatiehuishouding en de informatie-uitwisseling is vormgegeven bij 
die partners hebben we (nog) niet bij alle partners zicht. Hierover zijn 
contractuele afspraken gemaakt.

B. In de contracten die met partners zijn gesloten is afgesproken dat 
inhoudelijke informatie-uitwisseling dient te voldoen aan de wettelijke 
eisen op het gebied van privacy, waaronder de Wet bescherming 
persoonsgegevens. De elektronische verwerking en uitwisseling dienen 
te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de 
Participatiewet. Daaronder is begrepen dat partijen passende technische 
en organisatorische maatregelen nemen om de zorgvuldige verwerking 
van de ontvangen persoonsgegevens te waarborgen.

Overzicht ketenpartners:

Met de volgende partijen is in het kader van de transities in het sociaal domein onlangs 
ene overeenkomst gesloten:

Allerzorg B.V 

Auti-start B.V.

Charitas Urk, Stichting voor informele zorg en welzijn 

                                        
2 Door te controleren of dit ook tot beveiligingsrisicos bij onze gemeente zou kunnen 
leiden.



Concern voorWerk N.V.

In Hoofdzaken B.V. (Zorgmaatwerk)

PerspectieV

Roos begeleiding B.V

s Heerenloo Zorggroep

Stichting Boshuis, Stichting Triade

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder

Stichting Chr. SO en VSO NOP e/o

Stichting Esveld 
Stichting Gehandicaptenzorg van de gereformeerde 
Gemeenten 

Stichting Interact Contour Groep

Stichting Kwintes

Stichting Leger des helis Welzijns- en Gezondheidszorg

Stichting Philadelphia Zorg

Stichting Zorg Adullam

Vitree

ZB Boerderij de Zonnenstraal

ZB Cooperatie Boer en Zorg B.A. 

ZB De Boterbloem

ZB Fit-inn

ZB Kwaliteitsrijke zorg

ZB Ludiek

ZB Op de Wurf

ZB Reemzorg (Meerzoo)

ZB Z!N Zorgboerderij

ZB Zorg en woonboerderij 't Boerenerf

Zorgcentrum Talma Urk

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 
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