
Memo t.b.v. presidium 11 maart 2019

Van de griffier

betreft Rekenkamerrapport digitale veiligheid 21 maart 2019

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft een onderzoek gedaan naar de digitale veiligheid 

van de gemeente. De aanleiding van het onderzoek is dat het een onderwerp is dat erg leeft bij de 

raden. In de jaarlijkse fractiegesprekken werd het regelmatig genoemd als onderwerp dat de raad 

graag onderzocht zou zien door de Rekenkamercommissie. 

Rekenkameronderzoek digitale veiligheid

Op 11 maart zal de raad de resultaten van het Rekenkameronderzoek onder embargo ontvangen en 

deze direct doorsturen naar het college. Artikel 13 van de Verordening gemeentelijke 

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017 schrijft voor dat het college in de gelegenheid wordt 

gesteld advies op het rapport uit te brengen binnen een periode van maximaal zes weken. Na de 

reactietermijn van het college vindt inhoudelijke behandeling plaats aan de hand van een 

raadsvoorstel dat opgesteld wordt door de griffie. 

Op 21 maart zal de Rekenkamercommissie de gelegenheid hebben een toelichting te geven op het 

rapport en kunnen raadsleden vragen stellen. De presentatie zal voor beide raden Leiden-Leiderdorp 

(woordvoerders) tegelijkertijd gegeven worden in de commissie Werk en Middelen (locatie Leiden). 

In de commissie zal een openbaar deel worden gepresenteerd. 

Voorafgaand aan de presentatie in de openbare vergadering is er om 19.00 uur een vertrouwelijk 

deel van de vergadering voor beide raden (woordvoerders). De reden voor geheimhouding ligt in de 

gevoeligheid van informatie voor derden. Aansluitend is er voor de raad van Leiderdorp 

(woordvoerders) nog een korte aparte geheim deel.

Na deze toelichting op 21 maart is (het openbare gedeelte van) het rapport openbaar.

 Advies ten behoeve van het presidium

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de presentatie van het rapport zowel in een besloten 

deel als een openbaar deel in de Leidse commissievergadering van 21 maart. Voorts wordt 

voorgesteld de inhoudelijke behandeling van het rapport en concept-raadsvoorstel te agenderen in 

het politiek forum van 13 mei en in de raad van 20 mei. 

Het college wordt verzocht hun advies op het rapport digitale veiligheid uiterlijk 2 mei aan te leveren 

zodat de fracties deze op 6 mei mee kunnen nemen in hun fractiebesprekingen.  
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