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Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

ENSIA: verantwoording
informatieveiligheid
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Beste leden en burgerleden,
Het veilig omgaan met informatie komt - terecht - steeds hoger op ieders agenda. Dat blijkt onder meer uit het feit dat
het College met ingang van 2017 verantwoording over informatiebeveiliging aflegt aan de gemeenteraad. Dat gebeurt
middels de Collegeverklaring. VNG en de Ministeries hebben hiervoor vanaf 2017 de methode ENSIA voorgeschreven
(Eenduidige Normatiek Single Information Audit).
ln deze brief lichten wij kort de totstandkoming van de Collegeverklaring toe.

Zelfevaluatie
ln de tweede helft van 2018 is een zelfevaluatie door lijnverantwoordelijken van de ambtelijke organisatie uitgevoerd.
Deze heeft betrekking op de normenkaders1 van BPR, PUN, BIG, BAG, BGT, BRO, Digid en Suwinet.

Assessment
Een onafhankelijke auditor heeft de uitvoering van de zelfevaluaties getoetst en vastgesteld dat deze een goed beeld
geeft van de werkelijkheid geeft.

Verantwoorden
Middels deze brief legt het college verantwoording af aan de raad.

1

Normenkader: stelsel van eisen. ln ENSIA zijn dat:
•
BRP: Basisregistratie Personen
•
PUN: Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland
•
BIG: Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
•
BAG: Basisregistratie Personen
•
BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie
•
BRO: Basisregistratie Ondergrond
•
Digid: Digitale Identiteit - toegang tot overheidswebsites
•
Suwinet: systeem waarmee overheidsinstellingen gegevens over bv de Participatiewet uitwisselen
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Verbeteren
Wanneer niet geheel aan de normen wordt voldaan, dan wordt ook een verbeterplan opgesteld. Ons verbeterplan voor
2019 richt zich op het optimaliseren van autorisatieprocedures, het classificeren van gegevens en het documenteren van
testbevindingen en vrijgave-advies.
Als na het uitvoeren van de verbeteringen in 2019 alsnog aan alle normen volledig wordt voldaan, dan blijven de Digiden Suwinet-aansluitingen behouden. En dat is voorwaardelijk voor onze veilige, digitale dienstverlening.

Verdiepingssessie
Omdat de verantwoording over informatieveiligheid een specialistisch en vertrouwelijk karakter heeft, bieden wij u de
mogelijkheid voor een verdiepingssessie.

Met vriendelijke groet,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom
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Dhr. Th.J.M. Wingens MPA
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