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Betreft: Start onderzoek Informatiebeveiliging

Geachte leden van de raad,
Met deze brief wil de rekenkamercommissie Ridderkerk u informeren over de start van haar
onderzoek naar de informatiebeveiliging in de gemeente Ridderkerk, zoals aangekondigd in het
Jaarplan 2019.
Gemeenten doen op forse schaal aan gegevensverwerking en verzamelen, beheren en verwerken
daarbij niet zelden gevoelige persoonsgegevens. Die verwerking vindt vervolgens in steeds
complexere structuren van (keten-)samenwerking en uitbesteding plaats. Er zijn de laatste jaren
grote stappen gezet op het gebied van technologie, organisatie en wetgeving. Met name de
introductie van de AVG in 2018 dwingt organisaties hun informatiebeveiliging zeer serieus te nemen.
Het maatschappelijk belang van een gemeentelijke informatievoorziening die voldoende veilig en
betrouwbaar is volgt hier vanzelfsprekend uit. Gezien de uitdaging waar gemeenten mee
geconfronteerd worden ligt het voor de hand om daar de vinger aan de pols te houden. Voldoende
redenen voor de rekenkamercommissie van Ridderkerk om de stand van zaken van de
informatiebeveiliging van de gemeentelijke organisatie te laten onderzoeken. Het onderzoek moet
de vraag beantwoorden of de gemeentelijke informatievoorziening voldoende veilig en betrouwbaar
is.
Op basis van het onderzoeksplan voor het onderzoek naar informatiebeveiliging zijn in april de
offertes beoordeeld door de rekenkamercommissie. De opdracht voor dit onderzoek is gegund aan
Necker van Naem, de formulering van de onderzoeksvragen is enigszins aangepast. Op 19 juni heeft
de startbijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de rekenkamercommissie, de
gemeente en het onderzoeksbureau. Na deze startbijeenkomst is het onderzoeksplan definitief
vastgesteld, u treft het in bijlage aan.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Rekenkamercommissie Ridderkerk,
de voorzitter,
Drs. J.J. Démoed
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