
 

 

Informatieveiligheid 2017 Beemster 

Bestuurlijke verankering 

Bestuurlijk bewustzijn 

1. Heeft de gemeente informatieveiligheid als onderdeel van de 

collegeambities opgenomen? 

 1 ja 

 2 nee, [korte toelichting]: dit is niet opgenomen in het coalitieakkoord 

 3 weet niet 

2. Heeft de gemeente informatieveiligheid onderdeel gemaakt van de 

portefeuille van een van de leden van het college van B&W? 

 1 ja 

 2 nee, niet expliciet maar wel impliciet onderdeel van de portefeuille van een van de 

leden van B&W 

 3 nee, [korte toelichting]:  

 

 4 weet niet 

3. Heeft de gemeente in het jaarverslag een paragraaf aangaande 

informatieveiligheid opgenomen? 

 1 ja 

 2 nee, maar dit is wel gepland voor het komende jaarverslag 

 3 nee, geen aparte paragraaf maar als onderdeel van een andere paragraaf  

 4 nee, toelichting. 

 5 weet niet 

 



 

 

Basisnormkader BIG 

Informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd op het basisnormenkader BIG 

4. Heeft de gemeente informatieveiligheidsbeleid/informatiebeveiligingsbeleid 

vastgesteld dat is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging 

Nederlandse Gemeenten (BIG)? 

 1 ja, [korte toelichting]: 

 

. het college heeft in 2015 het Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2015-

2018 vastgesteld..  

 

 2 nee, [toelichting]:  Ga naar vraag 6 

 

 

 3 nee, niet op basis van de BIG, maar wel op basis van Code voor 

Informatiebeveiliging, NEN ISO 27001 en 27002 

 4 nee, [korte toelichting]:  Ga naar vraag 6 

 

 

 5 weet niet  Ga naar vraag 6 

 

5. Werkt de gemeente in het SUWI-domein eveneens op basis van de Baseline 

Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)? 

 1 ja, [korte toelichting] 

 

De gemeente heeft in 2017 het beveiligingsplan SUWI vastgesteld  

 

 2 nee, maar wel van plan om ook hier te werken op basis van de BIG od of Code voor 

Informatiebeveiliging 

 3 nee, [korte toelichting]: 

  

 4 weet niet 

6. Baseert de gemeente de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid op 

eigenstandige risicoafwegingen? 

 1 ja, [korte toelichting]  



 

 

ICT-projecten starten met een risicoanalyse 

 

 

 2 nee, maar dit staat wel gepland 

 3 nee, [korte toelichting]: 

 

 4 weet niet 

 

7. Is informatieveiligheid opgenomen in de gemeentelijke planning en 

controlcyclus? 

 1 ja, [korte toelichting] 

 

naast de verplichte ENSIA rapportage t.a.v. DigiD en SUWI ontvangt de raad 

jaarlijks een uitgebreide rapportage over privacy en informatieveiligheid.  

 

 2 nee, maar dit staat wel in de planning 

 3 nee, maar informatieveiligheid wordt wel volgens een pdca cyclus opgepakt 

 4 nee, [korte toelichting] 

 5 weet niet 

 

Leren en ontwikkelen 

8. Zet uw gemeente in op blijvend bewustzijn op informatieveiligheid bij haar 

medewerkers door middel van leren en ontwikkelen? 

 1 ja, [korte toelichting]  

 

Door voorlichting over de invoering van de AVG. 

 

 2 nee, maar dit staat wel gepland 

 3 nee, niet blijvend maar wel incidenteel 

 4 nee, [korte toelichting] 

 5 weet niet 

9. Informatieveiligheid verandert continu, hoe gaat uw gemeente om met de 

telkens veranderende informatieveiligheidsrisico’s? 

 



 

 

Naar aanleiding van ENSIA 2017 is voor 2018 een Informatiebeveiligingsplan 

vastgesteld. Een van de voornemens daaruit is het vaststellen van een nieuw 

Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid voor een periode van drie jaar. Zie verder het 

antwoord op vraag 10  

 

 

10. Heeft u nog andere opmerkingen betreffende informatieveiligheid in uw 

gemeente en/of de vragenlijst? 

 

Deze vragenlijst stelt vragen die al beantwoord zijn in het ENSIA-traject. 
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