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Advies
Vaststellen van het Informatiebeveiligingsbeleid 2020 - 2022, inclusief de Infographic bijlage.
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Toelichting:

De controle op de invoering en de juiste werking van de maatregelen maakt daar deel van uit.

Een Infographic van het IB-beleid is als samenvattende bijlage toegevoegd.
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Kaders
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Communicatie
Het informatiebeveiligingsbeleid wordt in overleg met het team communicatie via de verschillende 
beschikbare kanalen intern bekend gemaakt.

Argumentatie
Informatie is één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van de gemeente Huizen voor het realiseren 
van de bedrijfsdoelstellingen. Hoe we willen en moeten omgaan met informatie, staat onder invloed 
van interne ambities (o.a. zaakgericht werken, digitale publieksdienstverlening) en externe 
ontwikkelingen (o.a. participatiesamenleving, cybercriminaliteit). De betrouwbaarheid 
(beschikbaarheid, integriteit) van informatiesystemen en vertrouwen in informatie (privacy, 
controleerbaarheid) zijn dan ook van groot belang. Ook burgers, bedrijven en ketenpartners 
verwachten betrouwbare informatie en dat deze bij de gemeente in goede handen is.

Aanleiding
In 2014 is het huidige Informatiebeveiligingsbeleid (IB-beleid) met een reikwijdte tot 2020 vastgesteld. 
Inmiddels is een nieuw en actueel informatiebeveiligingsbeleid opgesteld voor de periode 2020 -
2022, dat de juiste kaders en richtlijnen biedt om onze informatieveiligheid voor deze periode te 
borgen.
Het college van B&W is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging en stelt het IB-beleid vast.

Financiën
Het Informatiebeveiligingsbeleid heeft geen directe financiële consequenties.

Uitvoering en evaluatie
De eerste stap na het vaststellen van het IB-beleid is het uitvoeren van een GAP analyse. Op basis 
van deze analyse worden de te nemen maatregelen bepaald (het Informatiebeveiligingsplan). 
Wanneer dat betekent dat er extra beslag op de capaciteit binnen de afdelingen wordt gelegd, die niet 
opgevangen kan worden binnen de bestaande capaciteit, er mogelijk een aanvullend voorstel aan het 
college wordt voorgelegd.

Korte samenvatting
Dit beleidsplan heeft als doel de betrouwbaarheid van de informatievoorziening te borgen en het risico 
op incidenten uit te sluiten dan wel tot een minimum te beperken. Dit beleid is, samen met het 
jaarlijkse Informatiebeveiligingsplan, het kader voor het treffen van organisatorische, procedurele en 
technische maatregelen ter bescherming van (gemeentelijke) informatie.

Dit beleid raakt alle processen binnen de organisatie en het is in lijn met landelijke en Europese 
wetgeving. Het gaat zowel om technologie als om gedrag en iedereen in de organisatie draagt 
verantwoordelijkheid (bewustwording).
Bij het implementeren, uitvoeren en onderhouden van informatiebeveiliging is de kwaliteitscyclus 
(PDCA: Plan, Do, Check, Act) van toepassing.

Beleid en plan
Werken conform beleid en implementatie
Evaluatie, analyse en audits
Rapportages en verbetermaatregelen
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