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Aan de leden van de Gemeenteraad
Via deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over de resultaten van de ENSIA 2020 (Eenduidige
Normatiek Single Information Audit) en de stand van zaken rondom informatieveiligheid en privacy van
inwoners en medewerkers van de gemeente Den Helder. De ENSIA is verplicht voor de gemeente en vindt
jaarlijks plaats. De ENSIA is uitgevoerd conform het normenkader van de Baseline Informatieveiligheid
Overheid (de BIO). De BIO vervangt sinds 2020 de Baseline Informatieveiligheid Gemeente (BIG) en bestaat
uit 180 controles waaraan de gemeente minimaal moet voldoen.
Met de ENSIA legt de gemeente verantwoording af aan landelijke toezichthouders die erop toezien dat de
landelijke regels rondom informatiebeveiliging bij gemeenten worden nageleefd. Daarnaast legt de gemeente
op een aantal specifieke onderdelen verplicht verantwoording af aan de toezichthouders.
In 2020 doen we dat over:








Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
Basisregistratie Ondergrond (BRO);
Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/
Suwinet);
Digitale persoonsidentificatie (DigiD);
Basisregistratie Personen (BRP);
Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten (PNIK)

Resultaten Audit ENSIA 2020
Uit de resultaten van de wettelijk verplichte verantwoording blijkt dat de informatiebeveiliging van de
gemeente op een aantal onderdelen in opzet aangescherpt moet worden omdat de resultaten niet voldoen
aan de gestelde normen uit de BIO. De tekortkoming in de resultaten wordt opgenomen in de Assurance
verklaring van de IT-auditor en wordt eind april verstrekt aan de externe toezichthouders voor DigiD (Logius)
en Suwinet (BKWI).
Voor het verbeteren van de resultaten heeft de CISO (Chief Information Security Officer) een verbeterplan
opgesteld. Het verbeterplan, dat door de IT-auditor is goedgekeurd, is gericht op het verbeteren van de
inrichting en procedures van toegangsbeveiliging ten behoeve van het verstrekken en intrekken van
autorisaties van medewerkers tot gemeentelijke systemen. De gemeente dient de procedures en processen
rondom toegangsbeveiliging uiterlijk in juni te implementeren. Uiterlijk eind juni dient er door de IT-auditor
een heraudit plaats te vinden waarna ook de externe toezichthouders opnieuw worden geïnformeerd.
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Het versterken van fundamenten en werken aan structurele borging
In 2020 zijn er door de gemeente fundamenten op gebied van informatiebeveiliging gelegd die
belangrijk zijn voor het waarborgen van de informatieveiligheid. De gemeente blijft in 2021
investeren in bewustzijn en kennis van medewerkers, in het monitoren van het netwerkgebruik, het
opstellen en implementeren van aanvullend beleid. Hierbij is er focus en controle op de voortgang
van de vereiste verbetermaatregelen. Door aan de voorkant de vereiste maatregelen te treffen
wordt de informatieveiligheid van de gemeente structureel gewaarborgd.
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