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Geachte raad- en burgerleden,
Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van november 2013 is de
resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aangenomen.
Met het aannemen van de resolutie erkennen alle gemeenten het belang van
Informatieveiligheid en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als het
gemeentelijk basisnormenkader voor informatieveiligheid. In de resolutie hebben gemeenten
afgesproken hun eigen toezichthouder, de gemeenteraad, in het jaarverslag te informeren over
informatieveiligheid. Gemeenten roepen in de resolutie op om de verantwoordingslasten over
informatieveiligheid te verminderen. Dat was de aanleiding voor het project ENSIA. In 2017
wordt de start gemaakt met ENSIA.
ENSIA
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige
informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het project ENSIA streeft naar een zo effectief en
efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid. De focus ligt hierbij
op de horizontale verantwoording: binnen de gemeente, met een belangrijke rol voor de
gemeenteraad. ENSIA is een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK, I&M en SZW.
Verantwoording
ENSIA helpt gemeenten in één keer verantwoording af te leggen over informatieveiligheid
gebaseerd op de BIG. De ENSIA verantwoording over informatieveiligheid sluit aan op de
planning en control cyclus van de gemeente. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer
overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente en kan het beter sturen en
verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. ENSIA structureert ook de verticale
verantwoording richting de rijksoverheid, over de Basisregistratie Personen (BRP),
Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de
Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet).

Z/034704 AB/021888

Wat betekent ENSIA voor de gemeente Boekel?
De nieuwe verantwoordingsprocedure start met een zelfevaluatie met behulp van de ENSIAtool. Deze tool is landelijk beschikbaar gesteld. Het college van B&W legt vervolgens
verantwoording over informatieveiligheid af aan de gemeenteraad via het jaarverslag bij de
jaarrekening. Het verantwoordingsproces sluit hierdoor aan op de planning- en controlcyclus.
Op hoofdlijnen ziet het ENSIA-verantwoordingsproces er voortaan als volgt uit, zie hiervoor ook
bijgevoegde infographic:
-

Gemeenten voeren vanaf juli 2017 een zelfevaluatie informatieveiligheid uit;
Het college stelt een collegeverklaring op;
Een IT-auditor controleert de collegeverklaring en stelt een assurance-rapport op;
Het college van B&W rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag 2017
over de informatieveiligheid van de gemeente Boekel;
De gemeenteraad stelt de jaarstukken vast in 2018.
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