Datum: 21 november 2014
Aan: Alle Rekenkamers en Rekenkamercommissies
Onderwerp: Controle op informatieveiligheid bij uw gemeente
Informatieveiligheid staat meer nog dan voorheen in de belangstelling van gemeenten. De continuïteit van
de (digitale) dienstverlening van de gemeente maar ook de privacy van burgers kan in het geding zijn. De
gevolgen van inbreuken op informatieveiligheid kunnen zeer ernstig zijn. Ondertussen maken gemeenten
in toenemende mate gebruik van gedigitaliseerde informatie en communicatie. Met de komst van nieuwe
taken in het sociale domein zal deze digitalisering alleen maar toenemen.
Rekenkamer Den Haag heeft recent onderzoek gedaan naar informatieveiligheid. Uit dit onderzoek
kwamen verschillende kwetsbaarheden naar voren in de beveiliging van ondermeer privacygevoelige
informatie. De Haagse rekenkamer concludeerde dat het zicht en de grip op informatieveiligheid door de
gemeenteraad onvoldoende was. Voor de Taskforce Bestuur & Informatie Dienstverlening (BID) en de
Rekenkamer Den Haag zijn de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding bij alle lokale rekenkamers en
rekenkamercommissies aandacht te vragen voor het onderwerp informatieveiligheid. In samenwerking
hebben de Taskforce BID en de Rekenkamer Den Haag een notitie opgesteld over (onderzoek naar)
informatieveiligheid. In bijgaande notitie worden enkele varianten van onderzoek naar
informatieveiligheid toegelicht, waarbij ook ingegaan wordt op benodigde inzet en budget. Daarnaast is op
basis van de uitkomsten van het Haagse onderzoek een voorbeeldbrief opgesteld die u aan de
gemeenteraad kunt zenden. Hierin zijn vragen opgenomen waarmee u het zicht op de staat van de
informatieveiligheid en de grip hierop voor de raad kunt vergroten.
Wij hopen u met bijgaande documenten te ondersteunen bij het vergroten van het inzicht van
gemeenteraden in de informatieveiligheid en bij te dragen aan de kaderstellende en controlerende taken
van gemeenteraden bij dit onderwerp.
Met vriendelijke groet,

Watze de Boer
voorzitter Rekenkamer Den Haag

Henk Wesseling
hoofd Taskforce BID

Bijlagen:
1) Notitie opties rekenkameronderzoek naar informatieveiligheid
2) Voorbeeldbrief ‘Informatieveiligheid’
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