VVD Nijkerk-Hoevelaken

Aan de voorzitter
van de gemeenteraad van Nijkerk

Nijkerk, 20 mei 2017
Geachte voorzitter,
Op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad stelt de fractie van VVD
Nijkerk-Hoevelaken hierbij schriftelijke vragen aan het college over cybercrime, cybersecurity,
privacywetgeving, datalekken en aanverwante onderwerpen.
Inleiding:
de laatste weken is er veel aandacht voor cybercrime, datalekken en privacywetgeving. Recent is ook
de wet bescherming persoonsgegegevens (Wpb) aangescherpt met ondermeer de Meldplicht
Datalekken. Daarnaast treedt op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in werking. De VVD begrijpt dat dit allemaal zal leiden tot enorme aanpassingen binnen de
gemeentelijke organisatie, al dan niet in samenwerking met de gemeenten Bunschoten, Leusden en
Putten waarmee op het terrein van bedrijfsvoering wordt samengewerkt.
De VVD-fractie stelt naar aanleiding van de recente en te verwachtte ontwikkelingen de volgende
vragen:
1. Welke extra maatregelen heeft het college de laatste 2 jaar genomen met betrekking tot
informatiebeveiliging?
2. Heeft het college de laatste 2 jaar een privacy- of cybersecurity-incident geconstateerd?
3. Zijn er in de gemeente Nijkerk in 2016 en 2017 nog andere datalekken geweest dan de casus in
Food Valley verband? Zo, ja hoe vaak?
4. Heeft het college inmiddels een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen?
5. Datalekken heeft in tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt niet altijd direct met techniek of
ICT te maken. Zo is het op het bureau laten liggen van documenten met persoonsgegevens waar
andere personen (collega’s, schoonmakers etc.) bijkunnen, een potentieel datalek. Heeft het
college actie ondernomen om medewerkers hiervan bewust te maken?
6. Heeft het college hierbij ook gedacht aan aanverwante organisaties die met persoonsgegevens
van de gemeente werken? Is daar ook aandacht voor de bewustwording en of zijn daar met
partijen afspraken over gemaakt? Zijn er zogeheten bewerkersovereenkomsten gesloten en zijn
deze aangepast aan de laatste wet en regelgeving?
7. Is het college bekend met het 10 stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens (zie bijlage 1)
in aanloop naar de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25
mei 2018?
8. Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord kan het college aangeven welke en hoe de
stappen doorlopen zijn?
9. Kunnen de inwoners van de gemeenten er op vertrouwen dat zijn of haar persoonsgegevens
voldoende worden beveiligd? Nu, maar zeker ook in de toekomst?

10. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen tegen ‘ransomware’?
11. Zijn er ander onderwerpen die gelieerd zijn aan het voorgaande waarover het college de inwoners
en gemeenteraad zou willen informeren?
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van VVD Nijkerk-Hoevelaken

Richard van Hussel

