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Intro
Vragenlijst Informatieveiligheid gemeenten
In 2013 hebben de Nederlandse gemeenten tijdens de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering van de VNG ingestemd met de resolutie ‘Informatieveiligheid,
randvoorwaarde voor de professionele gemeente’. Eén van de afspraken waaraan gemeenten
zich met de resolutie gecommitteerd hebben, is dat zij inzicht geven in de wijze waarop zij
invulling geven aan de informatieveiligheid via Waarstaatjegemeente.nl. Hiervoor is een korte
vragenlijst opgesteld. In de afgelopen jaren hebben gemeenten in groten getale gehoor gegeven
aan de oproep om deze vragenlijst in te vullen. Wij hopen dat u ook dit jaar weer in de
gelegenheid bent om deze korte vragenlijst in te vullen. Met de vragenlijst wordt
geïnventariseerd op welke wijze uw gemeente toeziet op de eigen informatieveiligheid en werkt
aan de bewustwording van de risico’s.
Graag verzoeken wij u om de vragenlijst voor 1 mei 2016 in te vullen. Daarmee zijn wij in staat
om tijdens het jaarcongres van de VNG in juni een nieuwe stand van zaken te kunnen
presenteren. Mocht het u, onverhoopt, niet lukken om binnen deze termijn te reageren, dan
bestaat de mogelijkheid om tot 1 september 2016 alsnog deel te nemen. De uitkomsten van het
onderzoek worden ontsloten via www.Waarstaatjegemeente.nl, zodat u de stand van zaken in
uw gemeente door de tijd heen kunt vergelijken, en vergelijkingen kunt maken met de
beantwoording door andere gemeenten.

De resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ kunt u
teruglezen op de website van de VNG. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat in het project
ENSIA wordt onderzocht welke stroomlijning van de verantwoordings- en auditsystematiek op
het gebied van informatieveiligheid mogelijk is. Meer informatie over het project vindt u hier:
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/informatieveiligheid/nieuws/ensia
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Bestuurlijk verankering
Bestuurlijk bewustzijn
Heeft de gemeente informatieveiligheid als onderdeel van de collegeambities opgenomen?
Dit onderwerp is niet expliciet opgenomen in de college-ambities. In feite wordt het gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor de
taakuitoefening.

Heeft de gemeente informatieveiligheid onderdeel gemaakt van de portefeuille van een van de
leden van het college van B?
Nee, niet expliciet maar wel impliciet onderdeel van de portefeuille van een van de leden van B&W

Heeft de gemeente in het jaarverslag een paragraaf aangaande informatieveiligheid opgenomen?
Nee, geen aparte paragraaf maar als onderdeel van een andere paragraaf
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Basisnormenkader BIG
Informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd op het basisnormenkader BIG
Heeft de gemeente informatieveiligheidsbeleid/informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld dat is
gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)?
maar wel bezig met het vaststellen van beleid op basis van de BIG

Baseert de gemeente de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid op eigenstandige
risicoafwegingen?
i.o.m. verzekering

Is informatieveiligheid opgenomen in de gemeentelijke planning en controlcyclus?
Is opgenomen in het informatie-beveiligingsbeleid.
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Leren en ontwikkelen
Leren en ontwikkelen
Zet uw gemeente in op blijvend bewustzijn op informatieveiligheid bij haar medewerkers door
middel van leren en ontwikkelen?
presentaties , bijscholing

Informatieveiligheid verandert continu, hoe gaat uw gemeente om met de telkens veranderende
informatieveiligheidsrisico’s?
Wij zijn aangesloten bij de IBD (Informatie Beveiligingsdienst) die ons continu informeert over nieuwe ontwikkelingen waarop wij
inspelen.

Heeft u nog andere opmerkingen betreffende informatieveiligheid in uw gemeente en/of de
vragenlijst?
Het informatiebeveiligingsplan wordt continu bijgewerkt a.d.h.v. nieuwe ontwikkelingen.
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Afsluiting
Waarstaatjegemeente.nl
Let op! Om de vragenlijst aan de coördinator als "gereed te melden" of direct te publiceren op
www.waarstaatjegemeente.nl, keer terug naar de "Werkvoorraad" in de gebruikersomgeving.
Datum
2016-04-08 00:00:00

Opmerkingen
(No response)

Meer informatie
Voor meer informatie over deelname aan het onderdeel Toezichtinformatie verwijzen wij u naar
de website Waarstaatjegemeente.nl. Voor vragen kunt u zich wenden tot:
waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl
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