
  
BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS No. 18.0000059  Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: Advies  6 17 april 2018 PJ Boekhout  
Portefeuille:   
Onderwerp: Rapportage informatieveiligheid en ENSIA 2017  
Voorgesteld besluit 1. Kennisnemen van de rapportage informatieveiligheid 2017. 2. Instemmen met en ondertekenen van de collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet.  3. De raad informeren. 
 
Doel Het college periodiek informeren over informatieveiligheid. En invulling geven aan de landelijke afspraak  over ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) waarmee verantwoording richting de gemeenteraad èn de verantwoording richting de Rijksoverheid (in hun rol als toezichthouder) over informatieveiligheid wordt geregeld.  
Argumenten 
1.1. In het strategisch informatieveiligheidsbeleid is vastgelegd dat jaarlijks 

gerapporteerd wordt over informatieveiligheid aan uw college Het college heeft een coördinator informatiebeveiliging benoemd die onafhankelijk adviseert en signaleert over informatieveiligheid. Deze functionaris stelt conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), artikel 6.1.1.1.,  jaarlijks een rapportage informatieveiligheid op. Als bijlage bij dit voorstel treft u dit verslag aan.  
2.1. Gemeenten moeten sinds juli 2017 verantwoording afleggen aan de Rijksoverheid 

via de ENSIA-systematiek ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren. Dit door éénmalig een uitgebreide zelfevaluatielijst digitaal in te vullen waarmee een verantwoordingsproces wordt opgestart over: 
 het voldoen aan de gemeentelijke normen van informatiebeveiliging (BIG); 
 de Basisregistratie Personen (BRP); 
 de  Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN); 
 de Digitale persoonsidentificatie (DigiD); 
 de  Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);  
 de  Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en; 
 de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) Het invullen van de vragenlijst en het verstrekken van diverse rapportages en verklaringen daarover wordt ondersteund door een ENSIA-tool.  

2.2. Hiermee toont uw college als eindverantwoordelijke aan dat de gemeente 
Noordoostpolder voldoet aan beveiligingsnormen DigiD  Steeds meer zaken met de gemeente worden digitaal afgehandeld. Het is belangrijk dat onze inwoners en ondernemers erop kunnen vertrouwen dat digitaal zaken doen met de gemeente veilig is. Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij regelen onder andere de aansluiting van gemeenten op DigiD. Gemeenten moeten om aangesloten te blijven jaarlijks een DigiD-audit uitvoeren en een Assurancerapport aanleveren. Daarmee tonen zij aan dat zij 



voldoende preventie– en detectiemaatregelen nemen om veilig digitale dienstverlening te kunnen leveren. 
 
2.3. Hiermee toont het college als eindverantwoordelijke aan dat de gemeente 

Noordoostpolder voldoet aan beveiligingsnormen Suwinet Gemeenten maken gebruik van Suwinet (Inkijk) om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende organisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één webtoepassing. Die gegevens zijn nodig voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken die vallen onder de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Hierbij worden veel bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld. Het BKWI (onderdeel van de UWV) heeft normen waaraan een gemeente als afnemer moet voldoen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Via het Assurancerapport Suwinet maakt de gemeente duidelijk dat zij aan de gestelde normen voldoet.   
2.4. Naast het verstrekken van managementrapportages moet verplicht een Assurance- 

en collegeverklaring overlegd worden over DigiD en Suwinet. De verantwoording richting de Rijksoverheid moet vóór 1 mei plaatsvinden. Dat gebeurt over 2017 voor de BAG en BGT via door uw college getekende managementrapportages. Op de verantwoording over Suwinet en de DigID heeft een controle door een EDP-auditor1 plaatsgevonden en wordt ‘Assurance’ gegeven. Deze rapportages moeten  inclusief een collegeverklaring (volgens een vast format zoals is opgesteld vanuit ENSIA) vóór 1 mei aan de verticale toezichthouders worden verstrekt.  
Kanttekeningen 
3.1. In 2017 is gestart met ENSIA, maar de verantwoording over de BRP en PUN/PNIK 

verliep nog gescheiden ENSIA is per 1 juli 2017 ingegaan. In dit eerste jaar moest de verantwoording over de BRP en de PUN nog vóór 1 oktober afgerond worden. De managementrapportages daarvan zijn 20 november 2017 separaat aan uw college voorgelegd (docnr. 525258) en verstrekt aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Vanaf 2018 verloopt de volledige verantwoording via ENSIA met uniforme deadlines (31-12 voor zelfaudits en 30 april voor verantwoording). 
 
3.2. In de ENSIA afspraken staat dat de collegeverklaring naar de raad gaat gelijk met de 

jaarverantwoording De deadline voor de zelfevaluatie over de informatieveiligheid is telkens 31 december. ENSIA-afspraak is dat in het daaropvolgende voorjaar verantwoording aan de gemeenteraad plaatsvindt. Hieraan wordt invulling gegeven via een paragraaf2 informatieveiligheid en privacy in het jaarverslag 2017. Gezien de deadline intern voor het jaarverslag en het moment waarop de externe audit plaatsvindt (maart-april), is het niet mogelijk de collegeverklaring in het jaarverslag op te nemen. Daarom wordt voorgesteld om de raad apart over de collegeverklaring te informeren via het verstrekken van dit collegevoorstel en de collegeverklaring.  
Uitvoering 
 Na behandeling in de collegevergadering worden de collegeverklaring en de managementrapportages BAG en BGT getekend. 
 Colleverklaring, assuranceverklaring, assurancerapporten DigiD en Suwinet en de  getekende managementrapportages worden geupload in de ENSIA-tool voor de verantwoording richting de Rijksoverheid. 
 Het collegevoorstel, de rapportage informatieveiligheid en de collegeverklaring worden ter informatie aan de gemeenteraad verstrekt.                                            1 Een bevoegd IT-auditor met een RE-kwalificatie 2 Onder de paragraaf bedrijfsvoering 



 Daar waar in managementrapportages of assurancerapporten verbetersuggesties zijn opgenomen, wordt aan de verantwoordelijke managers gevraagd deze maatregelen op te pakken.  
 
Bijlagen 

 Rapportage informatieveiligheid 2017 (559029) 
 Collegeverklaring inclusief bijlagen (560869) 
 Assurancerapport DigiD (556757) 
 Assurancerapport Suwinet (556762) 
 Managementrapportages BAG (556763) 
 Managementrapportage BGT (556765)  


