
Van: PvdA Maassluis 

aan: college van B&W 

datum: 23 juni 2015 

betreft: art 51 vragen over veiligheid persoonsgegevens 

Suwinet 

 

Geacht college,  

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent het rapport “Suwinet: veilig omgaan 

met elkaars gegevens” gepubliceerd. De inspectie concludeerde daarin dat 83 procent van de 

gemeenten zijn voor het opvragen van persoonsgegevens via Suwinet nog steeds niet voldoende 

beveiligingsmaatregelen hebben getroffen. Slechts bij 17 procent van de gemeenten is dat wel het 

geval.  

Er is een inspectieonderzoek uitgevoerd als vervolg op het rapport "De burger bediend in 2013". 

Toen voldeed 96 procent van de gemeenten niet aan deze normen. Het vervolgonderzoek laat nu 

zien dat er op het terrein van informatiebeveiliging in een periode van bijna twee jaar een 

verbetering is opgetreden. Het totaalbeeld is in de ogen van de Inspectie echter nog steeds 

onvoldoende, gezien het feit dat de normen al sinds 2002 van kracht zijn. Gemeenten moeten niet 

alleen de verantwoordelijkheid voelen voor een veilig gebruik van gegevens, maar deze ook intern 

doorvertalen zodat het veilig gebruik van gegevens onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk. In het 

onderzoek komt naar voren dat onze buurgemeente Vlaardingen, waarmee we veel samenwerken, 

voldeed op 7 van de 7 onderzochte normen. 

Op 18 juni werd de raad geïnformeerd met een kort briefje over het beveiligingsplan en de 

verbeterplannen ten behoeven van het informatieveiligheidsbeleid. Hierin wordt echter niets 

vermeld over de huidige status van het informatieveiligheid voor de gemeente Maassluis. 

De PvdA Maassluis is wil graag weten in hoeverre Maassluis op het moment voldoet aan de normen. 

Wij stellen het college daarom de volgende vragen:  

 

1)  Hoe scoort Maassluis op de 7 normen waarvan de resultaten van 78 gemeenten in het 

Inspectierapport Suwinet, ‘veilig omgaan met elkaars gegevens’ zijn opgenomen? 

2)  Is de 1-meting zelftest zoals die ook in dit rapport staat genoemd door Maassluis uitgevoerd en zo 

ja wat waren daarvan de resultaten? 

3)  Op welke manieren wordt op dit moment gezorgd dat Maassluis zo goed mogelijk voldoet aan het 

totale normenkader van 115 normen van de Gemeenschappelijke elektronisch Voorzieningen 

Suwinet (GeVS)? 
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Geachte mevrouw, mijnheer, 

Middels uw brief van 23 juni 2015 heeft u op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de 
informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens bij gebruik Suwinet. In deze brief zullen wij uw 
vragen in de door u gestelde volgorde beantwoorden. 

1) Hoe scoort Maassluis op de 7 normen waarvan de resultaten van 78 gemeenten in het 
Inspectierapport Suwinet, 'veilig omgaan met elkaars gegevens' zijn opgenomen? 
Eind 2014 hebben de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam besloten om per 
1 januari 2015 de sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de sociale 
werkvoorzieningsbedrijven Dukdalf, BGS en TBV verder te laten werken aan de vorming van een nieuw 
regionaal participatiebedrijf: Stroomopwaarts MVS (SOW MVS). Dit betreft een gemeenschappelijke 
regeling op basis van mandaat van de sociale diensten en SW bedrijven Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam. Per 1 juli 2015 is de nieuwe organisatie operationeel geworden. 

Per 1 juli 2015 zal SOW MVS voor de uitvoering van taken op het gebied van Sociale Zaken gebruik gaan 
maken van Suwinet. Om te kunnen voldoen aan de eisen (de verplichte normen) die gesteld worden 
door de Inspectie ten aanzien van Informatieveiligheid hebben de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam een gezamenlijk Beveiligingsplan Suwinet MVS Stroomopwaarts vastgesteld. Het DB van 
Stroomopwaarts heeft dit plan inmiddels ook vastgesteld. 
Gelet op de mandaat- constructie voor SOW MVS zal gebruik worden gemaakt van de omgevingen van 
drie gemeentelijke Suwinet- aansluitingen. Per 1 juli 2015 werkt SOW MVS conform het Beveiligingsplan 
en voldoet hiermee aan de 7 normen. 
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2) Is de 1-meting zelftest zoals die ook in dit rapport stoat genoemd door Maassluis uitgevoerd en zo ja 
wat waren daarvan de resultaten? 
Medio 2014 heeft de gemeente Maassluis intern de zelftest uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is een 
Verbeterplan Veilig Gebruik Suwinet opgesteld, dat op 3 juli 2014 door de directie is vastgesteld. 
Aan de hand hiervan is onder andere aan de slag gegaan met het verbeteren c.q. opstellen van (nieuwe) 
procedures, verdeling van verantwoordelijkheden (functiescheiding, functiegroepen, autorisaties) en 
opschoningsacties van bestanden. Dit heeft vervolgens geresulteerd in het Deelplan Veilig Gebruik 
Suwinet Gemeente Maassluis versie 2.0, waarin al deze zaken worden geregeld. 
Met de brief van 7 november 2014 (toezegging aan de Raad) bent u hierover geinformeerd. 
Begin 2015 heeft de Ondernemingsraad hiermee ingestemd en wordt voldaan aan het doel van de VNG 
om te voldoen aan de minimale eisen van Veilig Gebruik Suwinet. 

3) Op welke manieren wordt op dit moment gezorgd dat Maassluis zo goed mogelijk voldoet aan het 
totale normenkader van 115 normen van de Gemeenschappelijke elektronisch Voorzieningen Suwinet 
(GeVS)? 
SOW MVS zal naast de uitvoering van het Beveiligingsplan Suwinet MVS Stroomopwaarts ook dienen te 
voldoen aan het vastgestelde informatieveiligheidsbeleid van de MVS- gemeenten. 
Hiermee wordt voldaan aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en het normenkader 
van de Gemeenschappelijke elektronisch Voorzieningen Suwinet (GEVS) 

Wij vertrouwen erop uw bovengenoemde vrager) hiermee beantwoord te hebben. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders n Maassluis, 
de secretaris, 	 de • rgemeester, 

mr A.J.T. Korthout 
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