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Verslag Adviesraad IBD d.d. 6 juni 2019 

1 Verbreding scope cq naamswijziging:  

Adviesraad IBD naar Adviesraad Informatieveiligheid 

 

De onderwerpen op de agenda van Adviesraad IBD worden steeds breder dan enkel de interne 

informatievoorziening van de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de koppeling met de 

verantwoordelijkheid van de burgemeester rondom fysieke veiligheid en de samenhang met 

ontwikkelingen rondom de digitale overheid.  De voorzitter vraagt de deelnemers naar hun ideeën 

rondom het wijzigen van de naam van de Adviesraad IBD. 

 

Punten die onder meer genoemd worden: 

- Verandert met een naamswijziging van de Adviesraad IBD ook de positie en/of de breedte van 
dienstverlening van de IBD en gaan we niet te breed met elkaar in overleg? 

- Informatiebeveiliging heeft ook raakvlakken met openbare orde en veiligheid. Hoe kunnen 
gemeenten zo goed mogelijk geholpen worden? 

- Verbreding van de scope zou beter aansluiten gezien de punten op de agenda, er zijn echter 
meer commissies en colleges (onder meer de Commissie Informatiesamenleving en het  
College van Dienstverleningszaken) die deze onderwerpen ook raken. 

- De adviesraad IBD is een waardevol platform om de brede discussie over IB/cyber-gerelateerde 
onderwerpen en de rol van de IBD daarbij inhoudelijk goed door te spreken. 

 

Afgesproken wordt dat de huidige naam wordt gehandhaafd, maar dat deze wordt aangevuld met een 

ondertitel. Suggesties voor deze ondertitel worden besproken in het eerstvolgende overleg na het 

zomerreces. 

2 Evaluatie Lochem Conferenties  

 

Tijdens de Lochem Conferenties in het eerste kwartaal van dit jaar stond ook informatieveiligheid als 

thema op de agenda, dit mede naar aanleiding van de brief die vanuit de Adviesraad IBD aan het 

Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) gestuurd is. De invulling is door de NGB goed 

neergezet. Zowel de besproken casussen als IBD Crisisgame waren aansprekend voor de aanwezige 

bestuurders. De dagen zijn als zeer zinvol ervaren en dragen bij aan bestuurlijke bewustwording.  

 

Eén van de vervolgactie op de Lochem Conferenties is een onderzoek gefinancierd door het ministerie van 

J&V dat zich richt op de bevoegdheden van bestuurders rond cyber-gerelateerde incidenten. Het 

beleidsteam ‘bestuur en veiligheid’ van de VNG en het NGB hebben hier nauw contact over.  

 

Wat eveneens is opgevallen is dat digitalisering naar voren kwam in de jaarredes van onder andere  

Jan van Zanen tijdens het VNG Jaarcongres in Barneveld. Ook de (landelijke) politiek wordt actiever op het 

thema. Initiatieven zoals de Lochem Conferenties maken dat erover gesproken wordt, we mogen de 

impact niet onderschatten. De lijn naar de gemeentesecretarissen en wethouders is ook gelegd.  

 

De leden van de Adviesraad IBD willen het overleg graag uitbreiden met vertegenwoording vanuit de 

Taskforce Samen Organiseren.  
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3 Terugkoppeling nav bespreking stukken Informatieveiligheid in 

Commissie Informatiesamenleving en Bestuur& Veiligheid  

 

De notitie ’Op weg naar een VNG cyberagenda’ is positief ontvangen in het Strategisch Beleidsoverleg 

(SBO). Ook binnen Commissie Bestuur en Veiligheid zijn de stukken goed ontvangen. Bij de Commissie 

Informatiesamenleving zijn de stukken schriftelijk ingebracht.  

 

Het is belangrijk om van een globaal stuk te komen naar concrete handvatten. Daarvoor vindt nu een 

inventarisatie plaats. Hierin zoeken we de samenwerking met de departementen, maar ook met onder 

andere het veiligheidsberaad, het instituut fysieke veiligheid (IFV) en regioburgemeesters.  

 

Ook op departementaal niveau is het het besef ontstaan dat het ‘cyberthema’ vraagt om een 

samenhangende aanpak. Vanuit het ministerie van J&V worden diverse initiatieven binnen de 

‘cyberconnected cities’ daartoe ondersteund. Ook binnen BZK komt aandacht voor dit thema.  VNG beleid 

is met beide departementen in gesprek.   

 

De notitie wordt door de Adviesraad IBD omarmd. VNG zal het stuk verder uitwerken in een agenda 

gemeentelijke digitale veiligheid. 

4 Ontwikkelingen Landelijk Dekkend Stelsel 

 

Binnen het NCSC wordt hard gewerkt aan een Landelijk Dekkend Stelsel van CERT’s, maar ook breder, 

bijvoorbeeld met het NCTV. Het doel is het verbeteren van digitale slagkracht. 

 

Een Landelijk Dekkend Stelsel is een kans om te kunnen delen met andere sectoren en organisaties, denk 

hierbij aan samenwerkingsverbanden (managed serviceproviders) en sectorale CERT’s. Via een ministeriële 

regeling kunnen CERT’s worden aangewezen. Het aantal sectorale CERT’s is momenteel nog beperkt, het 

NCSC heeft er 5 in beeld. Na de ministeriële aanwijzing wordt het informatieuitwisselingskader verbreed.  


