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Stand van zaken uitvoering aanbevelingen uit
rekenkamerrapport digitale veiligheid

Geachte leden van de raad,

Op 16 april 2019 heeft het college gereageerd op het rapport "digitaal gedrag -
veilig en verantwoordelijk" dat de rekenkamer heeft opgesteld naar aanleiding van
het onderzoek naar de digitale veiligheid van de gemeenten Leiden en Leiderdorpl.
De bestuurlijke reactie bestond uit een algemene indruk en een reactie op
aanbevelingen en aandachtspunten. Het college heeft de conclusie en
aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport overgenomen, waarbij is aangegeven dat
de maatregelen die direct zijn getroffen en de nog te treffen maatregelen worden
vervat in een samenhangend programma met als doel de informatiebeveiliging naar
een hoger niveau te tillen2.
Het programma bevat maatregelen op het gebied van gedrag, actualiteit en
informatievoorziening.

De activiteiten die binnen het programma invulling geven aan de maatregelen om
de digitale weerbaarheid te verhogen staan beschreven in het Jaarplan
lnformatiebeveiliging en Privacy (lB&P). Het Jaarplan lB&P beschrijft de activiteiten
en doelstellingen volgens een tijdpad en geeft inzicht in de benodigde middelen om
dit te bereiken. Hierbij is het essentieel onderscheid te maken tussen wettelijke
verplichtingen (audits, (ENSIA-3)assessments) en activiteiten gerÍcht op het verhogen

1 
Digitaal gedrag - veilig en verantwoordelijk, Rekenkamer commissie Leiden en Leiderdorp,

tLmaart20L9.
2 kenmerk Z/ Lg / 07 8g!3 / L50545
t 

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single lnformation Audit) heeft tot doel het
verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren
door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-
cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de
informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.
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van de digitale weerbaarheid op de processen en systemen van de gemeente in zijn

geheel.

Het jaarplan lB&P van 2019 bevat een groot deel van de getroffen en aanbevolen

maatregelen naar aanleiding van het rekenkameronderzoek. Het plan van 2020 is in

ontwikkeling en gaat door op de maatregelen die zijn ingezet in 201"9,

aandachtspunten uit het rekenkameronderzoek en activiteiten gericht op het
ve rhogen va n de gemeentel ij ke informatievei ligheid.

Team lnformatiebeveiliging & Privacy

Team lB&P binnen ServicepuntTL is verantwoordelijk voor het opstellen van het
jaarplan namens de gemeenten. Sinds l juli 20L9 is dit team actief in de níeuwe lV-

organisatie, vormgegeven door programma VRIS, waarin naast de regionale Chief

lnformation Security Officer (CISO), de lnformation Security- (lSO) en Privacy

Officers (PO) uit de 4 gemeenten zijn overgekomen naar ServicepuntTl. lB&P is

verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van het regionale strategische,

tactische en operationele informatiebeveiligings- en Privacy beleid. Daarnaast is het

team ondersteunend en adviserend aan het lijnmanagement en projecten om het
beleid op de juiste wijze te implementeren. ledere gemeente heeft zijn eigen

aanspreekpunten, maar om de continuiteit te waarborgen zijn maatregelen
getroffen zodat iedereen voor alle gemeentes in de regio werkzaamheden kan en

mag verrichten, bijvoorbeeld voor de jaarlijkse ENSIA-verantwoording en in geval

van incidenten en datalekken naar de lBDa. De CISO en de FG (Functionaris

Gegevensbescherming) hebben naast een adviserende ook een controlerende en

toetsende rol.

Programma van Activiteiten in 2019 en 2020

Hieronder vindt u kort samengevat de gedetailleerde uitwerkingen van de

activiteiten die zijn beschreven in respectievelijk de lB&P jaarplannen van 2019 en

2020 (in ontwikkeling).

Strategisch beleid
Het strategisch lnformatiebeveiligings- en Privacy beleid is geactualiseerd in 2019.

De procedures en werkinstructies die de organisatie handvatten geven om het
beleid na te leven worden waar nodig herzien of nader ingevuld in 2O2O. Prioritering
hiervan vindt plaats op basis van externe ontwikkelingen zoals nieuwe technische

dreigingen en regionale projecten die een functionele behoefte invullen.
Voorbeelden hiervan zijn beleid voor Mobile Device Management en

telewerkbeleid, omdat medewerkers steeds flexibeler werken en daarbij gebruik

maken van mobiele telefoons en computers. Gericht op de toekomst is het cruciaal

na te denken over de wijze waarop de regio omgaat met informatie in de Cloud,

waarvoor een actief Cloud beleid in ontwikkeling is.

Veilig gedrag

Om veiliger gedrag te bewerkstelligen bij de medewerkers is bij de activiteiten in

2019 met name de nadruk gelegd op het vergroten van het informatiebeveiliging-
en privacy bewustzijn. Hiervoor zijn door team lB&P verschillende trainingen

o 
IBD: De IBD is in 2013 opgericht door alle Nederlandse gemeenten en is ondergebracht bij

VNG Realisatie om te ondersteunen op het gebied van informatiebeveiliging. De IBD is de

sectorale CERT (Computer Emergency Respone Team bij grote incidenten) voor alle

Nederlandse gemeenten en het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum
(Ncsc)
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georganiseerd. Daarnaast hebben op verzoek van het lijnmanagement binnen
verschillende afdelingen sessies plaatsgevonden om het bewustzijn van de mensen
te vergroten, door de inzet van interactieve presentaties, maar ook spelvormen
zodat medewerkers zelf actief aan slag konden. Om de medewerkers in 2020 actief
te trainen, maar ook periodiek te toetsen, ontwikkelt lB&P een e-learning die
medewerkers krijgen aangeboden op hun werkplek. Ze komen hier periodiek ín

aanraking met onderwerpen die veilig gedrag moeten bewerkstelligen doordat ze

bijvoorbeeld valse mails (phishing) kunnen herkennen, sterke wachtwoorden
gebruiken en verdachte omstandigheden signaleren en weten waar deze te melden

Betrekken van expertise
Er komen veel technologische veranderingen op de gemeente af die zorgen voor
nieuwe kwetsbaarheden en risico's. Daarom is het belangrijk lB&P in een vroeg
stadium te betrekken om de maatregelen te verweven in de activiteiten binnen
projecten. Dit is ook een van de aandachtspunten die tijdens de P&C gesprekken
met de afdelingen en teams aan bod komen.

Bevei I ig i n g safs p ra ke n m et I eve rd n ci e rs
De gemeenten zijn voor hun dienstverlening steeds vaker afhankelijk van
leveranciers die hier een ondersteunende rol in spelen. Het is van cruciaal belang de
naleving van eisen voor informatiebeveiliging en privacy door te vertalen naar de
leveranciers. Zo moet er met alle leveranciers die in aanraking komen met
gemeentelijke informatie een verwerkersovereenkomst zijn opgesteld door de
verantwoordelijke proceseigenaar en periodiek worden toegezien op de naleving
van de gemaakte afspraken.

Om de digitale werkplek binnen de gemeenten te moderniseren en de beveiligÍng en
de continuiteit van de ICT-dienstverlening te optimaliseren werkt SP71 samen met
Open Line. Alle applicaties die SPTL voor de gemeente beheert gaan daarbij over
naar de datacentra van Open Line waar ze 24/7 gemonitord en beheerd worden.
Om te waarborgen dat de systemen voldoen aan wettelijke verplichtingen en alle
security en privacy eisen nageleefd worden maakt SP71 hierover afspraken met
Open Line. Team lB&P ziet toe op naleving van de wettelijke verplichtingen en
contractuele afspraken.

tsMs
lnformatiebeveiliging is een continu proces waar de gemeenten aan moeten blijven
werken. Om dit structureel en integraal te borgen in de gemeentelijke
bedrijfsvoeringsprocessen loopt een project om in 201"9 een 'lnformation Security
Management System'(lSMSs)aan te schaffen. ln2020 implementeert lB&P dit
systeem samen met het verantwoordelijk lijnmanagement.

Risicomanagement
Het college is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging van de gemeente. Zij
bepalen welke risico's acceptabel zijn en voor welke risico's maatregelen
noodzakelijk zijn. Alle programmateams moeten betrokken worden bij
risicomanagement, en weten wat de risico's en bijbehorende
beveiligingsmaatregelen zijn die verbonden zijn aan hun processen en
informatiesystemen. Deze risico's variëren van privacyschendingen door een
datalek, economische schade door het uitlekken van vertrouwelijke plannen, fysieke

t 
ISMS: staat voor lnformation Security Management System en is de vastlegging van de

complete set van maatregelen, processen en procedures. Deze complete set is dus de
manier/ methode hoe een organisatie met informatiebeveiliging omgaat.
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schade door storingen in systemen in de openbare ruimte, maar bijvoorbeeld ook

informatiediefstal door criminele organisaties (ondermijning van de gemeentelijke
processen). Team lB&P ondersteunt hierbij zodat de programmateams de risico's in

beeld krijgen en kunnen bepalen of er voldoende maatregelen zijn getroffen. Om te
toetsen of de getroffen maatregelen effectief zijn vinden er interne audits plaats

waarbij de bevÍndingen gerapporteerd worden.

Rapportage
Het college legt jaarlijks aan de gemeenteraad verantwoording af over de

informatieveiligheid via de verantwoordingsrapportage ENSIA. Vanaf 2020 geldt een

nieuw normenkader voor informatiebeveiliging bij alle overheden: de Baseline

lnformatiebeveiliging Overheid (BlO) waarover gemeenten in 2020 verantwoording
moeten afleggen. Naast het adresseren van aandachtspunten in de P&C cyclus,

werkt lB&P aan een format om te voorzien in periodieke informatievoorziening voor
informatiebeveiliging en privacy.

Conclusie
Alle maatregelen die naar aanleidíng van het Rekenkamerrapport zijn getroffen en

nog nodig zijn om de digitale veiligheid van de gemeente te verhogen zijn

opgenomen in de jaarplannen van lB&P.De programmateams moeten actuele
risico's inzichtel'rjk hebben en geadviseerd en ondersteunt door team lB&P een

adequate set maatregelen uitvoeren op het gebied van gedrag, actualiteit en

informatievoorziening. De aanschaf en implementatie van een ISMS gaat helpen

informatíebeveiliging en privacy structureel te borgen binnen de bedrijfsvoering
processen van de gemeente.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

H. Romeijn
secreta ris

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

Bijlage:
- Actuele status aanpak aanbevelingen en aandachtspunten
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Bijlage: Actuele status aanpak aanbevelingen en aandachtspunten

Onderstaande tabel geef inzicht in de status van de in het rapport beschreven
aanbevel en aandachtspunten

6 
BIO: Baseline lnformatiebeveiliging Overheid. Gemeenten hanteren vanaf L januari 2020

samen met de rijksoverheid, de waterschappen en de provincies één uniform
normenkader voor informatiebeveiliging De BIO is een 'update'van de BIG en net als de
h uidige baseli ne gebaseerd op de i nternationale lSO27 OA!/ Z-sta ndaard.

Aanbevelingen Status en activiteiten
L Los de concrete kwetsbaarheden op die

bleken uit de penetratietesten
De kwetsbaarheden zíjn opgelost.
Periodiek wordt het systeem gescand

op nieuwe kwetsbaarheden, zodat
deze kunnen worden aangepakt en

om te meten of de maatregelen nog

afdoende zijn.
2 Maak de organisatie en de medewerkers

ervan bewust dat het grootste risico voor
de digitale veiligheid, het (eigen) gedrag is.

Het bewerkstelligen van veilig gedrag

is een continue proces wat herhaling
behoeft. De trainingen en sessies die
in 2019 zijn aangeboden vinden ook
in 2O2O plaats. Daarnaast ontwikkelt
lB&P een e-learning om de
medewerkers continue te trainen en

toetsen op de eigen werkplek en zo

veel als mogelijk toegespitst op de

eigen werkzaamheden.

3 Verbeter de beveiliging. Onderzoek of de

fysieke (kantoor)locaties beter kunnen
worden beveiligd en verlaag hiermee de

kans op misbruik van interne systemen.
Maak waar mogelijk gebruik kan worden
gemaakt van'twee-factor-a uthenticatie'.
Dit zorgt ervoor dat wanneer
kwaadwillenden toegang hebben gekregen

tot de inloggegevens van een gebruiker, er
alsnog geen gebruik van gemaakt kan

worden omdat de tweede factor ontbreekt.

Op de nieuwe werkplekken die zijn
uitgerold is twee-factor-authenticatie
(2FA) ingericht. Het verbeteren van
de fysieke beveiliging is een

onderdeel van de verhuisbewegingen
in de Leidse regio en daarnaast
hanteert de afdeling Facilitair de

Fysieke beveiligingsmaatregelen uit
de 8106 als leidraad voor hun
werkzaamheden

4 Controleer de ontwikkelingen binnen
digitale veiligheid op de drie
kwetsbaarheden (het gedrag, de actualiteit
en de informatievoorziening) en op de

beschikbaarheid van voldoende middelen.
Vraag het College op deze onderwerpen te
rapporteren.

lnformeren raad in het kader van de

Baseline lnformatiebeveiliging
Overheid (BlO)

met de jaarlijkse P&C cyclus

rapporteren over
informatieveiligheid en privacy.

Maa ndelijks rapporteren over
specifieke onderwerpen.

Aandachtspunten Gedrag (G), Actualiteit (A) en lnformatievoorziening (l)

G1 De aanschafvan nieuwe apparatuur of
digitale diensten brengt veiligheidsrisico's
mee. Zorg dat medewerkers zich hiervan

bewust zijn en zorg dragen voor het (laten)

updaten en controleren van de digitale

veiligheid.

Er komen veel technologische
veranderingen op de gemeente af die
zorgen voor nieuwe kwetsbaarheden
en risico's. Binnen projecten worden
beveiligingsmaatregelen helaas nog
vaak gezien als drempel om het werk
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snel en efficiënt te kunnen doen.
Hiermee ontstaat het risico op een
schaduw-lCT, die los van de andere
ínformatievoorziening bestaat.
Daarom is het belangrijk lB&P in een

vroeg stadium te betrekken om
beveiligingsmaatregelen te verweven
in de activiteiten binnen projecten.

G2 Zorg voor een helder overzicht van

aanwezige systemen, a pplicaties,

infrastructuur en contracten met
leveranciers, zodat zicht is op

bevoegdheden, netwerkpoorten, aanwezige

services en eenvoudig te misbruiken
kwetsbaarheden, bíjvoorbeeld met een

vulnera bilitv sca nner.

Deze overzichten zÍjn belangrijk en

beschikbaar i.v.m. de migratie naar

Open Line7. Zoals bij aanbeveling 1
beschreven vinden er periodiek scans

plaats om kwetsbare systemen in
kaart te brengen. Dit blijft
gehandhaafd bij de overgang naar

Open Line.

G3 Besteed in het bijzonder aandacht aan het
aanspreken van onbekenden op

kantoorlocaties, aangezien de

geconstateerde kwetsbaarheden vooral van

binnenuit (vanuit toegang tot het netwerk)
te gebruiken waren.

Naast de reguliere trainingen die

lB&P verzorgt om de kennis te
vergroten wordt er gewerkt aan het
opzetten van een e-learning zodat
alle medewerkers periodiek getraind

en daarna getest worden.
G4 Personeel moet dus integer zijn, bewust zijn

op mogelijke indringers, phishingmail

kunnen herkennen en wachtwoorden voor
zich houden. Houd er rekening mee dat er
nu vooral gewerkt wordt op basis van
vertrouwen.

Naast de reguliere trainingen die
lB&P verzorgt om de kennÍs te
vergroten wordt er gewerkt aan het
opzetten van een e-learning zodat
alle medewerkers periodiek getraind
en daarna getest worden.

A1
Actualiseer het digitale veiligheidsbeleid
aan de (technologische) ontwikkelingen.
Het informatiebeveiligingsbeleid stamt uit
2016, het beleid gegevensbescherming uit
2015. Een belangrijke ontwikkeling
sindsdien die een plek moet krijgen in het
beleid is de inwerkingtreding van de AVG.

Zowel het Strategisch beleid voor
lnformatiebeveiliging a ls voor Privacy
is in 2019 herzien. De onderliggende,
te operationaliseren, procedures en

werkinstructies, worden in 2020
nader uitgewerkt op basis van
prioriteiten en (externe)
ontwikkelingen zoals de BlO.

A2 Laat periodiek audits en penetratietesten

uitvoeren door gespecialiseerde bureaus.

Hierover maakt SPTL nadere

afspraken met de leverancier Open

Line. lB&P ziet toe op naleving van de

wettelijke verplichtingen en

contractuele afspraken ten aa nzien

van informatiebeveiliging en privacy

door Open Line.

A3 Voer risicoanalyses en evaluaties uit en pas

op basis van de uitkomsten het digitale
beveiligingsbeleid aan. Dat geldt ook voor
risico's door nieuwe zwakheden, die
dageliiks ontstaan door de voortschriidende

Bij de start van projecten voert team
lB&P naast risicoanalyses ook een
DPIA (Privacy lmpact Assessment) uit,
het beleid is een levend document
dat team lB&P naar aanleidingen van

t 
Open Line is een professionele ICT-dienstverlener voor bedrijven en overheden en gaat

onze ICT-omgeving verzorgen.
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technologie en de inventiviteit van hackers innovaties en ontwikkelingen
periodiek aanpast.

A4 lnstalleer security updates zo snel mogelijk
na verschijning. Maak afspraken met
leveranciers van apparatuur over het
beheren en updaten van systemen.

Hierover maakt SPTL nadere

afspraken met de leverancier Open
Line. lB&P ziet toe op naleving van de

wettelijke verplichtingen en

contractuele afspraken ten aanzien
va n informatiebeveiliging en privacy

door Open Line.

A5 I mplementeer netwerkscheiding zodat er
beter onderscheid gemaakt kan worden tot
toegang tot systemen, applicaties en

netwerkservices.

Hierover maakt SPTL nadere

afspraken met de leverancier Open

Line. lB&P ziet toe op naleving van de

wettelijke verplichtingen en

contractuele afspraken ten aanzien
van informatiebeveiliging en privacy

door Open Line.

t1 De afhandeling en monitoring van

verbeteracties is niet altijd zichtbaar voor
de raad. Vanuit de Plan-Do-Check-Act-

cyclus is er wel ínzicht op de 'check', maar
minder op de 'act'. Het verdient
aa nbeveling om de informatievoorziening
over de afhandeling van toegezegde
verbeteracties aan de raad hierop aan te
passen.

De verbeteracties staan beschreven

in het jaarplan lB&P. Voortgang
hiervan vindt plaats in de P&C

rapportage die inzichtelijk is voor de

raad.

t2 Ga na of de gemeente periodiek
penetratietesten laat uitvoeren door
experts. Vraag specifiek om vertrouwelijk
geïnformeerd te worden over de eventueel
gevonden kwetsbaarheden en de daarop
ondernomen acties.

Hierover maakt SP71 nadere

afspraken met de leverancier Open

Line. lB&P ziet toe op naleving van de

wettelijke verplichtingen en

contractuele afspra ken ten aanzien
van informatiebeveiliging en privacy

door Open Line.

t3 De komende jaren zullen meer
medewerkers die betrokken zijn bij digitale
veiligheid, gaan werken voor de Leidse

Regio in plaats van voor afzonderlijke
gemeenten. Het is daarbij zaak om goed

zicht te houden op de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Zeker bij incidenten, is het noodzakelijk om

dit goed in beeld te hebben. Nu zijn er in
beide gemeenten geen specifieke
procedures opgesteld voor een dergelijke
(fictieve) situatie, anders dan de reguliere
veiligheidsplannen.

Er is een (security) incidentproces
ingericht voor het melden van

security- en privacy meldingen,

omdat hier ook een verplichting is

naar de toezichthouder (Autoriteit
Persoonsgegevens) om binnen een
vastgestelde tijde melding te doen. ln
de afspraken met de leverancier
Open Line zijn werkafspraken
gemaakt over communicatie,
contactpersonen en responsetijden
om incidenten snel op te lossen en
gemeentes tijdig en volledig te
kunnen informeren.

l4 Zorg dat inzichtelijk wordt gemaakt of er
voldoende middelen zijn voor
i nformatiebeveil iging.

Om dit inzicht te verscherpen vindt in
2019 de aanschaf van een ISMS

plaats, invulling start in

samenwerking met de gemeenten in

2020.
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