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Volgnummer:

18

Programma:

Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp:

Informatie beveiligingsbeleid. Uitwerking van het beleid

Betreft:

54103500/34747

Structureel

Investeringsbedrag

n.v.t.

Afschrijvingstermijn

n.v.t.

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2014

2015

2016

2017

Kapitaallasten (rente 4%)

-

(Overige) exploitatielasten

5

5

5

5

Dekking:
• bijdrage grondbedrijf
• bijdrage reserve voorziening
• subsidies

-

-

-

-

Te dekken

5

5

5

5

•

Algemene toelichting

•
•
•
•

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

-

Kader. In de afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor informatie beveiliging in het algemeen en door de overheid in het bijzonder. Uden heeft
een informatie beveiligingsbeleid. Dit is een uitwerking van de ‘Koers naar een adequate informatie-beveiliging in de AS-50’, een visie die in regionaal
verband is uitgewerkt.
In de publieke management letter van NBA wordt aandacht gevraagd voor informatiebeveiliging.
Risico. De kwetsbaarheid van de gemeentelijke informatiesystemen en het gedrag van medewerkers vormen een risico.
Maatregelen. Het is noodzakelijk om door middel van zowel preventieve als repressieve beveiligings-maatregelen de risico’s zoveel mogelijk te beperken.
De verplichte audits worden reeds uitgevoerd. Ook in de nieuwe verplichting van audit op DIGID is reeds voorzien. Door middel van workshops zijn medewerkers bewust gemaakt van de risico’s en de te nemen maatregelen.
Offerte. Voor specifieke processen, systemen of organisatie-onderdelen is het noodzakelijk om extra maatregelen te nemen. Dit is het geval vanwege
externe normenkaders of omdat er sprake is van een verhoogd risico. Voor deze systemen (bv. Suwinet) zijn (penetratie)testen en mystery visits noodzakelijk. Kosten van deze controles zijn afhankelijk van de duur en complexiteit. Hiervoor zullen jaarlijks gelden gereserveerd dienen te worden.

Met deze offerte wordt bijgedragen aan een excellente dienstverlening. We zorgen hiermee voor inzicht in onze feitelijke informatie beveiliging, zodat we
steeds gerichte maatregelen kunnen nemen ter verbetering.

BESTEDINGS- EN DEKKINGSPLAN: OFFERTES

