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Vanuit de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen is de vraag gekomen om geïnformeerd 
te worden over mogelijke specifieke actuele cyberdreiging voor onze gemeente, rekening 
houdend met de relevante informatie van het National Cyber Security Center (NCSC), in 
relatie tot de digitale weerbaarheid van onze gemeente.  

Er is geen aanleiding om, rekening houdend met de relevante informatie van het NCSC, aan 
te nemen dat er sprake is van mogelijke specifieke actuele cyberdreiging voor onze 
gemeente. Uiteraard blijven wij, in nauw contact met de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) 
continue waakzaam. 

Gemeenten, en dus ook de Gemeente Huizen, hebben een grote verantwoordelijkheid om 
hun informatievoorziening te beveiligen en veilig te houden. De Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) beschrijft de maatregelen die minimaal benodigd zijn 
om de beschikbaarheid, integriteit (actueel en correct) en vertrouwelijkheid van 
informatie(systemen) te waarborgen en daarmee de digitale weerbaarheid te verhogen. 
Informatiebeveiliging is een proces van plannen, uitvoeren, controleren en bijstellen (Plan-
Do-Check-Act). Dit is ook verwoord in ons, door het college vastgestelde, 
Informatiebeveiligingsbeleid. 

Gemeenten groeien in volwassenheid van informatiebeveiliging. De focus verschuift van 
reageren op incidenten naar het herkennen en voorkomen van incidenten. Een digitaal 
weerbare gemeente kan potentiële incidenten vroegtijdig signaleren en de gevolgen ervan 
beperken, omdat de juiste maatregelen zijn getroffen. Als de basis door implementatie van 
de BIO op orde is, verhoogt dit de digitale weerbaarheid van gemeenten. Het college heeft 
dit jaar extra middelen beschikbaar gesteld om de verdere implementatie van maatregelen 
van de BIO, waaronder de hierboven genoemde focus, te implementeren. Uiteraard gaat het 
niet alleen om technologische maatregelen en is de factor mens hierin van wezenlijk 
belang.   

De burgemeester heeft in de commissievergadering reeds aangegeven dat onze IT is 
uitbesteed waardoor de technische veiligheidsmaatregelen door een gecertificeerde partij op 
onze IT omgeving ingericht zijn.  

 


