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Aan de Raad.
Onderwerp
Bekrachtiging geheimhouding raadsvoordracht ENSIA 2019

Advies
1. De door het college opgelegde geheimhouding op de Verantwoordingsrapportages BAG,
BGT en BRO, de raadsvoordracht ENSIA 2019, inclusief collegeverklaring en assurance
rapport, te bekrachtigen.

Inleiding
ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) helpt gemeenten in één keer slim
verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG (Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Hiermee kan met één verklaring zowel
horizontaal (van het college naar de raad) als verticaal (van het college naar de landelijke
toezichthouders) verantwoording worden afgelegd. De verantwoordingssystematiek ENSIA is in
2017 ingevoerd.
Op 31 maart 2020 heeft het college geheimhouding over de raadsvoordracht ENSIA 2019 aan
zichzelf opgelegd ingevolge artikel 55 Gemeentewet. Aan de gemeenteraad is geheimhouding
opgelegd ingevolge artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 86 lid 2 gemeentewet, ten aanzien
van de aan uw raad overgelegde stukken. De grondslag hiervoor is genoemd in de Wet
Openbaarheid van Bestuur. Volgens artikel 25 lid 3 Gemeentewet dient de gemeenteraad de
geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Aan uw raad wordt
voorgesteld te besluiten tot bekrachtiging van de geheimhouding.

Beoogd effect
Zorgdragen dat vitale informatie betreffende de informatiebeveiliging van de gemeente Landerd
geheim blijft.

Argumenten
1.1 Geheimhouding is nodig vanwege het belang van informatiebeveiliging
Geheimhouding is nodig, omdat in de raadsvoordracht ENSIA 2019 informatie is opgenomen
over beveiligingsmaatregelen die de gemeente treft om de systemen en gegevens te
beveiligen. We willen voorkomen dat deze informatie kwaadwillenden kan helpen bij het
doorbreken van de beveiliging.

1.2 De Wet Openbaarheid bestuur maakt geheimhouding mogelijk
De Wet Openbaarheid van bestuur regelt dat het verstrekken van informatie achterwege blijft
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen een aantal limitatief opgesomde belangen. In
dit geval zijn dit
- de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid, onder b
van de WOB).
- het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel van derden (artikel 10, tweede lid, onder g
van de WOB).

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing

Uitvoering
De stukken waarop geheimhouding is gelegd, liggen voor raadsleden bij de griffie ter inzage.
Het assurance rapport moet door de externe auditor worden opgesteld. Zodra dit beschikbaar
komt zal dit bij de griffie ter inzage worden gelegd.
Wanneer dit nodig is wordt deze rapportage behandeld in een besloten vergadering.
De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde duur. De geheimhouding geldt totdat deze
met het oog op de te beschermen belangen kan worden opgeheven. Als dit het geval is zal
hiervoor een raadsvoorstel worden gedaan.

Bijlagen
1. Raadsvoordracht ENSIA 2019 inclusief bijlagen (GEHEIM)
(voor raadsleden ter inzage bij de griffie)
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