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Vragen: 

 
Schriftelijke vragen - Cybersecurity: hoe zorgen we voor cyberweerbare ondernemers en meer 
digitale veiligheid? 
 
Onze ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben steeds vaker bedrijfskritische gegevens 
of digitale persoonsgegevens tot hun beschikking. Het is voor de continuïteit van onze economie en 
van onze maatschappij belangrijk dat deze gegevens worden beschermd en beschikbaar zijn. 
 
De ervaringen met ransomware-aanvallen nemen toe, waarbij gegevens worden versleuteld en een 
bedrag in bitcoin worden geëist. De grote aanval van Maastricht University kennen we, maar ook 
MKB-ers worden geraakt. Pogingen tot phishing nemen sinds de coronatijd toe, sinds we meer 
thuiswerken. 
 
Ook in landelijke cijfers zien we dat traditionele vormen van criminaliteit (als inbraken) dit jaar 
procentueel afnemen, en de cybercrime procentueel toeneemt. In Noordoostpolder was het aantal 
aangiften voor cybercrime per jaar 8 (in 2015) en 7 (in 2016). Sindsdien neemt het toe. Dit jaar t/m 
september gaat het om 28 aangiften. De impact van cybercrime kan groot zijn. 
 

1. Kunnen we in onze gemeente MKB-ers en maatschappelijke instellingen helpen om 
veilig digitaal te ondernemen? 

 
Uiteraard niet om de verantwoordelijkheid over te nemen van ondernemers, maar wel om bewust te 
maken en de juiste tools te bieden om aan de slag te gaan. 
 
Het Digital Trust Center (DTC) is onderdeel van het ministerie van Economische zaken en Klimaat. 
Het Digital Trust Center adviseert en ondersteunt ondernemers voor hun cyberweerbaarheid. Voor 
gemeenten is een toolkit samengesteld, zodat gemeenten hun ondernemers hier bewust van kunnen 
maken en handvaten kunnen bieden. Ervaringen van andere gemeenten zijn beschikbaar, zoals van 
gemeente Breda die o.a. digitale ambassadeurs heeft opgeleid, aanpak voor de jeugd en scholen. 
DTC heeft de best practices van 5 andere gemeenten beschikbaar. 
 

2. Wat kunnen we leren van andere gemeenten? Welke aanpak kiest onze gemeente? 
Gaan we hier mee aan de slag, bijvoorbeeld met een bewustwordingscampagne? 

 
Een concreet initiatief dat ICT-studenten van MBO en HBO een cybersecurityscan uitvoeren bij 
bedrijven. Op deze manier kunnen deze studenten, ook in coronatijd, een stage uitvoeren (win-win: 
stageplekken én actuele ICT-kennis beschikbaar voor bedrijven in de vorm van een 
cybersecurityscan). 
 
Voorbeelden zijn in Friesland/Groningen en in Limburg beschikbaar. Bijvoorbeeld in Limburg voeren 
de studenten van het Vista College een cyberweerbaarheidsscan bij bedrijven uit. Deze studenten 
gaan gedurende een paar dagen bij het bedrijf op bezoek, waarbij zij een brede risicoanalyse doen, 
van digitale veiligheid tot en met de bedrijfstoegang, archivering van documenten, Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepassing, enz. 



 
3. Kunnen we als gemeente een dergelijke cybersecurityscan initiëren, in samenwerking 

met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen? 

 
 
 
Beantwoording 
De gemeente onderkent het (toenemende) belang van cyberveiligheid. Daarom is dit thema als 
prioriteit opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) Dronten/NOP/URK, dat de raad op 
14 december behandelt. Zodra de raad dit IVB en daarmee de prioritering van veiligeidsthema’s 
heeft vastgesteld, volgt een uitvoeringsplan. Hierin benoemen we de concrete activiteiten die 
we gaan uitvoeren. 
 
Voor het thema cyberveiligheid geldt dat we ons primair gaan richten op het vergroten van 
bewustwording en weerbaarheid van bedrijven en inwoners.  
 
De precieze invulling van de activiteiten volgt nog maar we hebben al gesproken met het ROC 
Friese Poort over de inzet van studenten. Daarin zijn o.a. securityscans en webinars als 
mogelijke activiteiten aan bod gekomen. De planning is om hier vanaf januari 2021 concreet 
invulling aan te geven. Daarnaast bekijken we samen met gemeente Dronten en Urk of we 
kunnen aansluiten bij het landelijke initiatief “Hackshield”. Dit is een project waarbij via een 
online game kinderen en via kinderen de ouders zich leren te wapenen tegen cybercriminaliteit. 
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