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Ons Kenmerk  2019-08    

Onderwerp  Inplannen aanbieding digitale veiligheid    

 

 

Geachte leden van het Presidium, 

 

Op 24 januari jl. hebben wij het onderzoek naar digitale veiligheid aangeboden voor ambtelijk hoor en 

wederhoor. Het onderzoek gaat nu de afrondende fase in en kan binnenkort gepresenteerd worden 

aan de raden. Om de trajecten in Leiden en Leiderdorp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen 

hebben we in overleg met de griffies van Leiden en Leiderdorp een conceptplanning gemaakt, die we 

graag aan u voor willen leggen. We hebben hierbij rekening gehouden met de reeds geplande 

vergaderdata van beide raden en de officiële termijnen zoals deze zijn vastgelegd in de beide raden 

en de verordening van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.  

 

We hebben de griffies verzocht om naast de gebruikelijke openbare presentatie ook een vertrouwelijk 

deel in te plannen. Voor het onderzoek is in afstemming met beide gemeentesecretarissen en de 

contactpersonen van het Servicepunt71 een ethische hacker ingeschakeld. De informatie die hij heeft 

gevonden is uiteraard erg gevoelig en kan vanwege de digitale veiligheid niet in het openbare rapport 

worden opgenomen. Om het rapport te kunnen duiden is dit echter wel belangrijke informatie. Naast 

de gebruikelijke presentatie vragen wij u daarom een extra besloten deel in te plannen waarin de 

ethische hacker zijn bevindingen nader toe kan lichten aan de raad en eventuele technische vragen 

kan beantwoorden. 

 

In overleg met beide griffies zouden wij daarom voor willen stellen om de raad van Leiderdorp uit te 

nodigen in de commissie Werk en Middelen van Leiden op 21 maart 2019. Voorafgaand aan de 

vergadering zal dan een vertrouwelijk deel gepland worden voor Leiden en Leiderdorp samen. Er zijn 

een aantal bevindingen die alleen gelden voor Leiderdorp. De Leidse raad zal daarom gevraagd 

worden iets eerder de zaal te verlaten. Daarna zal het rapport in de openbaarheid worden 

gepresenteerd in de vergadering van WM. 

 



 

 

 

Ons voorstel is dus als volgt: 

 11 maart: het rapport gaat onder embargo naar beide griffies, Colleges en 

gemeentesecretarissen 

 21 maart: een vertrouwelijk deel van een uur over de technische bevindingen van de ethische 

hacker (presentatie en ruimte voor vragen uit de raad) en daarna de openbare presentatie van 

het rapport in de commissie Werk en Middelen in Leiden, waarbij de Raad van Leiderdorp 

wordt uitgenodigd. Dit zal net als anders een presentatie en vragenronde zijn van in totaal 20 

minuten. 

 

Indien u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen heeft dan vernemen wij dat graag. U 

kunt hierover contact opnemen met de secretaris van de Rekenkamercommissie, mevrouw N. van 

Helden, bereikbaar via telefoonnummer 06 – 15 16 98 34 en rekenkamer@leiden.nl. 

 

Hoogachtend, 

 

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 

Hans van Egdom, voorzitter 
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