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: Bestuurlijke reactie op rapportage digitale veiligheid Bunnik

Geachte leden van de rekenkamercommissie,

Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van uw rapportage. Het stemt ons positief dat de
rekenkamercommissie met dit onderzoek onderschrijft dat informatie in algemene zin en
informatieveiligheid in het bijzonder een randvoorwaarde voor ons handelen is geworden.
We vinden het rapport van Hoffman zeer waardevol. Door het uitvoeren van het onderzoek is er inzicht
verkregen op een aantal kwetsbaarheden in de ICT omgeving. De aanbevelingen uit het rapport worden
overgenomen en omgezet in maatregelen.
Naar aanleiding van de technische bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek is een actielijst
opgesteld, inclusief tijdpad en budgetten. De meest urgente maatregelen zijn direct uitgevoerd. Een
aanzienlijk deel van de verbeteringen stond al gepland, maar is naar aanleiding van de aanbevelingen
opnieuw geprioriteerd en vervroegd uitgevoerd.
Wat betreft de organisatorische bevindingen en aanbevelingen wordt het onderzoek aangegrepen om de
bewustwording bij medewerkers te verbeteren en procedures aan te scherpen. In het in ontwikkeling
zijnde Bewustwordingsplan informatieveiligheid en privacy en de uitvoering daarvan, zullen de
aanbevelingen uit dit onderzoek nadrukkelijk worden meegenomen.
Het college is zich ervan bewust dat een dergelijke test van de ICT-systemen een momentopname is. Bij
volgende tests zullen er weer nieuwe risico’s worden geduid, omdat kwaadwillenden steeds modernere en
verfijndere technieken tot hun beschikking hebben. Daarom vindt het college het jaarlijks laten uitvoeren
van onderzoeken naar informatieveiligheid van systemen en organisatie essentieel. Het college vindt het
belangrijk dat aanbevolen maatregelen altijd worden bezien in relatie tot het risico (kans en impact) dat ze
ondervangen, de daarvoor benodigde kosten en de impact op de performance van het systeem en de
werkbaarheid voor de gebruiker.
Wij danken u voor het onderzoek en hopen dat deze bestuurlijke reactie op een goede manier aan uw
aanbevelingen tegemoet komt.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Belt u dan met de gemeente op telefoonnummer 030 - 659 48 48. U kunt eventueel
ook een e-mail sturen naar post@bunnik.nl. Uw zaak heeft nummer 627168 gekregen. Wilt u dit
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Wij verzoeken u bij eventuele beantwoording van deze briet ons kenmerk te vermelden.
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zaaknummer noteren op de correspondentie en/of bij de hand houden als u vragen heeft of wilt
overleggen? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik,

mr G. Veenhof,
secretaris

R. van Schelven,
burgemeester, wnd.

