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Inleiding 

De Commissie Informatieveiligheid dankt de gemeente Noordoostpolder hartelijk voor haar 

gastvrijheid. De commissie heeft een open gesprek kunnen voeren, wat zij zeer heeft gewaardeerd. 

Ze denkt een goed beeld te hebben gekregen van de wijze waarop de gemeente Noordoostpolder 

werkt aan informatieveiligheid en wat de grootste uitdagingen zijn. 

De commissie heeft het beeld dat de gemeente Noordoostpolder op een realistische manier werkt 

aan informatieveiligheid. Daarbij viel de commissie specifiek positief op dat Noordoostpolder al 

langere tijd bezig is met het onderwerp. Tegelijkertijd is het onderwerp volop in ontwikkeling, zodat 

ook bij Noordoostpolder blijvende aandacht noodzakelijk is, mede gelet op de snelle technische 

ontwikkelingen.  

In dit verslag beschrijven we achtereenvolgens een aantal aanbevelingen voor het 

handelingsperspectief van de gemeente voor de komende periode en ons verkregen beeld. Het 

beeld van de Commissie is gecategoriseerd in vijf onderdelen: 1. Digitalisering algemeen;  

2. Gerichtheid; 3. Verankering; 4. Extern leren en 5. Werking. 
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Handelingsperspectief 

Bestendig de positie van de CISO en bestendig de verantwoordelijkheid en verbinding in de lijn  

In Noordoostpolder kan de CISO ongeveer 8 uur per week besteden aan haar CISO-taken. Met 

privacy erbij betreft het ongeveer 12 uur per week. De commissie meent dat het goed zou zijn als 

Noordoostpolder overweegt of de CISO-rol qua beschikbare tijd ruimer ingevuld zou moeten 

worden, gelet op de veelheid aan bedreigingen op het vlak van informatieveiligheid. Zoals 

Noordoostpolder voor ogen heeft, is het is van groot belang dat de CISO voldoende voeling heeft 

met de organisatie en de gemeente-specifieke inrichting van de processen kent. Zo is van groot 

belang dat de CISO (bijvoorbeeld in de uitvoeringsplannen) de verbinding kan maken tussen de 

technische-, organisatorische- en houding/gedragsaspecten van informatieveiligheid. 

Het is voor een CISO echter niet doenlijk (en ook niet zijn rol) om te nauw betrokken te zijn bij de 

specifieke werkprocessen; tegelijkertijd dient de CISO wel verbinding te houden met het primaire 

proces. Het instellen van een informatiebeveiligingscommissie, zoals Noordoostpolder heeft 

gedaan, is daartoe een goede eerste stap. Het zou echter goed zijn als de CISO ook kan 

terugvallen op een meer uitgebreid informeel netwerk in de organisatie en zijn slagkracht in de lijn 

kan vergroten (bv. door het uitbreiden van dit netwerk door het aanstellen van ‘key users’ in het 

primaire proces). De commissie roept op om hiervoor medewerkers te benaderen die vanuit zichzelf 

al affiniteit en enthousiasme voor het onderwerp hebben.  

De commissie benadrukt voorts dat nauwe samenwerking tussen CISO’s van verschillende 

gemeenten, maar ook van bedrijven of semipublieke instellingen (bv. ziekenhuizen) de kwaliteit 

verder bevordert en kwetsbaarheden vermindert doordat kennis en ervaring efficiënt wordt gedeeld. 

Maak de raad en het college structureel deelgenoot van de complexiteit van de dilemma’s op het 

gebied van informatieveiligheid 

De huidige visie op e-dienstverlening is vastgesteld en besproken met de raad. Het is nu zaak om 

de aandacht bij de raad als geheel te verstevigen en te bewerkstelligen dat de aandacht bovendien 

structureel is.  

De commissie beveelt aan om het gesprek met de raad concreet nader vorm te geven door 

aandacht te vragen voor informatieveiligheid door hen te informeren over het 

beleidsplan/uitvoeringsplan, als onderdeel van politiek-urgente vraagstukken of door het 

organiseren van themasessies.  

Op structurele basis zijn dit onderwerpen zoals financiën en de veranderingen in het sociaal 

domein, Big Data, maar ook de relatie tot privacy & integriteit. De raad beschikt, als bestuurder, zelf 

ook over gevoelige informatie en maakt gebruik van de ICT voorziening van de gemeente. Ook dit 

geeft aanknopingspunten voor een toekomstgerichte dialoog over informatieveiligheid. In dit 

verband kan bovendien benut worden dat specifieke raadsleden affiniteit hebben met het 

onderwerp. 
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Het gesprek in het college kan in de optiek van de commissie langs dezelfde lijnen vorm krijgen, 

zodat op collegeniveau meer scherpte ontstaat. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook de nieuwsbrief van 

het NCSC, over actuele bedreigingen, worden gedeeld met de portefeuillehouder.  

Het is vooral belangrijk dat de raad voor ogen heeft dat Noordoostpolder systematisch aan 

informatieveiligheid werkt door middel van preventie en bestrijding en dat men zich bewust is van de 

risico’s, zonder dat (menselijke) fouten geheel zijn uit te sluiten.  

Besteed nadere aandacht het leveranciersmanagement  

Noordoostpolder heeft het belang van goede afspraken met leveranciers voor ogen. De commissie 

herkent uit andere ervaringen in het land dat het maken van goede afspraken en het naleven 

daarvan door de leverancier niet eenvoudig of vanzelfsprekend is. De commissie adviseert 

Noordoostpolder een actieve invulling te geven aan haar opdrachtgeverschap aan haar 

leveranciers.  

Het is daarbij van belang om oog te hebben voor informatieveiligheid in de (reeds afgesloten) 

contracten, voor de vraag of bewerkersovereenkomsten moeten worden afgesloten en de wijze 

waarop de noodzakelijke assurance van leveranciers kan worden verkregen. De commissie verwijst 

tevens naar de IBD (https://www.ibdgemeenten.nl/leveranciers/), waar waardevolle informatie is op 

te halen. Dit is te meer van belang omdat de gemeente, ook in het geval zij ICT diensten 

uitbesteedt, (bestuurlijk) verantwoordelijk blijft voor informatieveiligheid. 

1. Digitalisering algemeen 

Noordoostpolder werkt aan diverse digitaliseringsprojecten en heeft informatieveiligheid al een 

aantal jaren op de agenda staan. 

Noordoostpolder werkt programmatisch aan e-dienstverlening. In de in 2015 vastgestelde visie op 

de dienstverlening wordt verwezen naar de rijksagenda ‘digitaal 2017’ en ‘Digitale agenda 2020’ van 

de VNG. Noordoostpolder werkt programmatisch aan verbetering van haar (e)dienstverlening en 

loopt op schema. Noordoostpolder heeft een visie op haar gemeentelijke infrastructuur en verbetert 

haar dienstverlening aan inwoners en ondernemers door meer producen digitaal aan te bieden. 

Informatieveiligheid staat binnen de gemeente al 10 jaar op de agenda. In plaats van er 

projectmatig voor te zorgen dat Noordoostpolder voldoet aan de regelgeving, heeft de gemeente 

bekeken hoe ze het onderwerp integraal kan oppakken. De 'informatieveiligheidsorganisatie’ 

bestaat uit een coördinator informatieveiligheid en een informatiebeveiligingscommissie. Op de 

agenda staat onder meer: de HR-kant van informatiebeveiliging (bewustwording, lunchlezing), 

datalekken (incidenten worden beoordeeld), gebouwen en ICT. De bottom line is dat de informatie 

van bedrijven/burgers veilig is bij de gemeente Noordoostpolder. Het dilemma blijft om te komen tot 

een goede balans tussen gebruikersvriendelijkheid en informatiebeveiliging. 
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2. Besef van het belang van werken aan informatieveiligheid (gerichtheid) 

De portefeuillehouder, het college en de raad kennen het belang van informatieveiligheid, maar 

zouden nog nadrukkelijker betrokken kunnen worden bij het onderwerp. De gemeentesecretaris 

heeft een positieve rol, evenals de coördinator informatieveiligheid. Het onderwerp is in de 

afgelopen tijd  ook nadrukkelijker bij het management en op de werkvloer onder de aandacht 

gekomen. 

Met behulp van de figuren in het vervolg van dit verslag illustreert de commissie haar beeld van de 

huidige situatie ten opzichte van de groeipotentie (100) die is waargenomen. Dit houdt in dat de 

figuren geen norm voor de ideale gemeente verbeelden, maar de ruimte voor verbetering per 

specifieke gemeente weergeeft. 

 

Het onderwerp informatieveiligheid is belegd in de portefeuille van de burgemeester onder 

algemene ambtelijke en bestuurlijke aangelegenheden. Zijn belang is dat inwoners en ondernemers 

erop kunnen vertrouwen dat Noordoostpolder zorgvuldig met hun gegevens omgaat. De 

portefeuillehouder kijkt vooral naar de audits die voorbijkomen. Als bestuurder wil de burgemeester 

niet dat de systemen gehackt worden.  

Informatieveiligheid is een onderwerp waar het college van burgemeester en wethouders uitvoering 

aan geeft. Het college is meer op afstand betrokken bij het onderwerp.  

De raad is betrokken/geïnformeerd over e-dienstverlening via het vaststellen van de visie op e-

dienstverlening en daarnaast is o.a. ter informatie het programmaplan e-dienstverlening verstrekt. 

Hierin is ook het onderwerp informatieveiligheid belicht.  

Een aantal raadsleden heeft meer belangstelling/verstand van de informatieveiligheid en stelt 

vragen in dit verband. Als er echter iets mis gaat, dan is wel de verwachting dat de raad vragen gaat 

stellen.  
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De gemeentesecretaris is voorzitter van de informatiebeveiligingscommissie. Het college heeft een 

coördinator informatieveiligheid ( al in 2009) benoemd, die namens de gemeentesecretaris op dit 

onderwerp coördineert. Het onderwerp komt ook terug in het MT door in voorkomende gevallen 

specifiek aandacht te vragen voor informatieveiligheid en door onderwerpen op de agenda zetten. 

Verder komt dit naar voren door het beschikbaar stellen van budget om structureel aandacht te 

geven aan informatieveiligheid op de werkvloer. Noordoostpolder heeft 315 fte, maar vanuit de 

werkvloer weet men de coördinator informatieveiligheid te vinden. Diverse personen in de 

organisatie die meer zijn geïnteresseerd in het onderwerp en klankborden daarover met de 

coördinator informatieveiligheid. Deze mensen komen dan ook als eerste naar de coördinator als er 

iets aan de hand is.  

3. Formele positionering in bestuur, organisatie en in P&C cyclus (verankering) 

De taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn belegd. Er is beleid opgesteld en er zijn plannen 

opgesteld op basis van een GAP analyse. De verplichte audits worden uitgevoerd en in het 

jaarverslag wordt bij het onderwerp stilgestaan. 

 

De gemeentesecretaris is voorzitter van informatiebeveiligingscommissie van Noordoostpolder. 

Daarnaast is er een functionaris gegevensbescherming en coördinator informatiebeveiliging. Deze 

functionaris is aangesteld door het college. Het directieteam neemt besluiten over bedrijfsvoering, 

dus ook als het om informatieveiligheid gaat. Zij ontvangen ook de jaarlijkse rapportage over 

informatieveiligheid. Het management is verantwoordelijk voor de informatieveiligheid van alle 

informatie/gegevens binnen hun clusters.  

Het beleid is in 2015 vastgesteld en daarin is de BIG al opgenomen als richtlijn. Bij het opstellen 

waren de informatiebeveiligingscommissie, de coördinator informatiebeveiliging en 

informatieveiligheid functionarissen en de inhoudelijk deskundigen van de vakclusters betrokken. 
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Naast het strategisch beleid is er op de gebieden personeel, gebouwen en ICT sprake van drie 

tactisch/operationele plannen die op basis van risicoafweging beleidsuitgangspunten en 

maatregelen bevatten. Hiertoe is twee jaar geleden een GAP analyse uitgevoerd  (aangeleverd door 

IBD). Per maatregel is vastgesteld i) voldoen we eraan, ii) voldoen we er gedeeltelijk aan en iii) 

voldoen we er niet aan? Per maatregel is vervolgens bepaald: passen we het toe of leggen we het 

uit? Noordoostpolder maakt een bewuste afweging tussen de kosten om eraan te voldoen en de 

risico’s.  

Noordoostpolder voert jaarlijks diverse audits uit (zelf of door een externe auditor). Dit wordt 

aangevuld met onderzoeken zoals rondom SUWI. 

Informatieveiligheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting, 

waarover in het jaarverslag verantwoording wordt afgelegd. 

4. Extern leren 

Noordoostpolder werkt formeel niet samen op het gebied van informatieveiligheid maar heeft wel 

diverse informele contacten in de regio en is voornemens dit contact te intensiveren. 

 

Noordoostpolder werkt niet formeel samen met andere gemeenten op het vlak van 

informatieveiligheid en heeft op dit moment ook niet het voornemen om de samenwerking (op 

formele basis) te intensiveren.   
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Wel zijn er diverse informele momenten waarop kennis wordt uitgewisseld. Binnenkort komt de IBD 

bij Noordoostpolder een crisisgame organiseren. Hierbij zijn ook de CISO’s van de naburige 

gemeenten gevraagd deel te nemen. Daarmee is het eerste contact gelegd met gemeenten in de 

regio. 

Noordoostpolder is tot en met stap 4 aangesloten bij de IBD. Er is een procedure 

incidentmanagement. Incidenten worden geregistreerd. De meldingen van de IBD worden 

geregistreerd als potentieel risico en onderzocht. 

5. Daadwerkelijk leren, daadwerkelijk beleid uitvoeren (werking) 

De informatiebeveiligingscommissie neemt een belangrijke plek in bij het werken aan 

informatieveiligheid. Er kan nog meer aandacht zijn voor het leveranciersmanagement. 

Noordoostpolder heeft tevens aandacht voor het organisatie-brede bewustzijn. De dialoog met de 

raad zou verstevigd kunnen worden. 

  

Zeswekelijks is er een overleg met de portefeuillehouder. Het beleid dat in 2015 is vastgesteld, dat 

is het kader voor de portefeuillehouder. De actualiteit of bijeenkomsten over cybersecurity geven 

soms ad hoc aanleiding voor een gesprek met de gemeentesecretaris.  

Er is een informatiebeveiligingscommissie die periodiek bijeenkomt waarvan de gemeentesecretaris 

voorzitter is. In de informatiebeveiligingscommissie nemen naast de gemeentesecretaris en de 

coördinator informatieveiligheid ook een manager uit het sociaal domein, de manager van het KCC 

en managers uit het primaire proces deel. Indien de informatiebeveiligingscommissie van mening is 

dat directie of college geïnformeerd moet worden of beslissingen moet nemen, geeft de 

informatiebeveiligingscommissie opdracht om dat te doen. Formeel is het ook vastgelegd dat de 

CISO (en FG)  rechtstreeks kan escaleren naar het hoogste niveau.  
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Naast de coördinator (geen fulltime functie) zijn er ook informatieveiligheidsfunctionarissen die ook 

de IT-kant, personeel, gebouwen en sociaal domein op het vlak van informatiebeveiliging oppakt. 

Daarmee heeft de coördinator een informeel netwerk binnen de organisatie. De coördinator 

besteedt gemiddeld 8 uur per week aan de CISO-rol. Daarnaast komt er 4 uur vrij voor de rol van 

FG. 

Nieuwe voorstellen en projecten worden besproken en getoetst in de informatiebeveiligings-

commissie. De gemeentesecretaris vindt het vooral belangrijk dat de issues op tafel komen, zodat in 

alle openheid de afwegingen worden besproken. Ook de voortgang en resultaten worden in de 

informatiebeveiligingscommissie gemonitord.  

Op het vlak van het leveranciersmanagement zijn de bewerkersovereenkomsten een flink 

ontwikkelpunt. Dit is heel breed want de gemeente heeft veel leveranciers. Noordoostpolder wil dat 

haar leveranciers voldoen aan de eisen van de BIG (of soortgelijk) en vraagt daar aandacht voor. 

Sinds het vaststellen van de GIBIT wordt deze van toepassing verklaard bij nieuwe aanbestedingen. 

Toezicht en mogelijkheid om controles uit te voeren wordt in (bewerkers)overeenkomsten geregeld. 

Inmiddels is Noordoostpolder bezig met een inventarisatie van bestaande contracten. Er wordt 

bekeken waar er risico’s zijn en aanvullend bewerkersovereenkomsten nodig zijn.  Ook wordt er per  

1 januari 2018 een nieuwe contractmanager aangesteld die dit verder gaat oppakken.  

De gemeente Noordoostpolder scoorde op de vragenlijsten van de BRP en PUN: goed en 

voldoende. De conclusie van het onderzoek door de inspectie SZW was dat onze gemeente voldoet 

aan 7 van de 7 geselecteerde normen. De jaarlijkse Digi audit onder verantwoordelijkheid van een 

gekwalificeerde IT auditor (RE) heeft als score dat Noordoostpolder aan de gestelde 

beveiligingsrichtlijnen voldoen. In november 2016 is er een externe security test uitgevoerd. De 

resultaten daarvan waren goed. Er was alleen een issue bij een oud raadsinformatie systeem. Dat 

systeem is toen direct uit de lucht gehaald. Voor dit jaar staat er een interne pen test op de agenda.  

Wat betreft het bewustzijn in de organisatie is Noordoostpolder zich ervan bewust dat de menselijke 

factor de zwakste schakel blijft. Om die reden is vorig jaar een programma gestart. Er is een nep-

phishing mail verzonden: de eerste keer klikte 40% van de medewerkers door, de tweede keer was 

dit nog 20%. Ook is er een mystery guest geweest die tot het tweede compartiment wist te komen. 

In bewustwordingsessies met medewerkers gaat het ook over dit soort zaken. Noordoostpolder is 

zich ervan bewust dat het onvoldoende is om alleen in te zetten op de awareness van de 

medewerker. Je moet van buiten de techniek volgen en je ervan vergewissen dat je op de hoogte 

bent van de laatste ontwikkelingen.  

De verantwoording aan de raad vindt plaats - zoals eerder aangeduid – in het jaarverslag. 

 

 


