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Bijlage(n) sd

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief en de bijbehorende rapportages en de collegeverklaring legt ons college

verantwoording af over de informatieveiligheid 2021 conform de ENSIA (Eenduidige Normatiek

Single Information Audit). Deze systematiek is sinds 2018 verplicht en hiermee wordt door het

college jaarlijks verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad en aan diverse ministeries en

ministeriele instanties.

Sinds 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) het normenkader voor

informatiebeveiliging waaraan de gemeente moet voldoen. Jaarlijks vindt er een zelfaudit plaats

(ENSIA) in hoeverre wordt voldaan aan alle ruim 360 normen van de BIO. Dit normenkader bevat

alle onderdelen om de informatiebeveiliging goed in te kunnen richten.

De zelfaudit volgens de ENSIA wordt op bepaalde onderdelen getoetst door een onafhankelijke

externe auditor. Dit betreft de DigiD aansluitingen en Suwinet inkijk toepassingen. Tevens wordt voor

vier basisregistraties een zelfaudit gedaan, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de

basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de basisregistratie Ondergrond (BRO) en de

basisregistratie Wet Onroerende Zaken (WOZ). Ook voor het voldoen aan informatiebeveiliging bij

de Basis Registratie Personen (BRP) en voor Rijbewijzen is een zelfaudit uitgevoerd.

Bij het jaarverslag en de jaarrekening wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van de zelfaudit

conform de ENSIA. Met het voorgeschreven normenkader van de BIO en de jaarlijkse ENSIA audit

zijn de tools in handen om in controle te zijn over de informatieveiligheid.

In de ENSIA Rapportage gemeenteraad Informatiebeveiliging 2021 is kort en overzichtelijk

weergegeven in welke mate wordt voldaan aan alle normen uit de BIO en hoe wordt voldaan aan de

specifieke normen voor de basisregistraties, DigiD en Suwinet. Naast deze rapportage zijn

afzonderlijke rapportages en de collegeverklaring toegevoegd volgens de vasigestaneg. formats.van

ENSIA. Al deze rapportages zijn in één bijlage samengevoegd. 7
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