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1 Opening en mededelingen  

• Er is contact gelegd met de Vereniging voor Gemeentesecretarissen (VGS).  Tijdens de 

bestuursvergadering is het agendapunt ingebracht dat de Adviesraad IBD graag een 

gemeentesecretaris laat toetreden.  

• Deze maand wordt het Dreigingsbeeld 2021/2022 gepubliceerd en overhandigd aan de 

voorzitter van de VGS.  

• De IBD werkt aan de ontwikkeling van een integraal risico-analysetool. Het CIP heeft een 

set aan inkoopeisen rondom cyber security. Op termijn kijken we of en welke integratie 

mogelijk is van beide initiatieven. 

• Eerder dit jaar hebben voorzitter Weerwind en Nathan Ducastel gesproken met minister 

Grapperhaus, onder meer over de Agenda Digitale Veiligheid. Mede naar aanleiding van 

het Citrix-incident is het van belang dat gemeenten worden meegenomen in 

topambtelijke overleggen. Het voornemen is uitgesproken jaarlijks op bestuurlijk niveau 

bij elkaar te komen. Daarnaast is stil gestaan bij de aanwijzing van de IBD als sectorale 

CERT. 

2 Verslag en actiepuntenlijst vorig overleg  

• Désirée Geerts (ministerie van BZK) heeft de portefeuille van Rob de Werd overgenomen, 

zij is vanuit BZK lid van Adviesraad IBD.  

3 Stand van zaken Resolutie Informatieveiligheid / 
Agenda Digitale Veiligheid 

• De concept resolutie informatieveiligheid is omarmd door het strategisch beraad van de 

VNG en ligt binnenkort voor in de Commissie Informatiesamenleving en de Commissie 

Bestuur en Veiligheid. Na verwerking van feedback uit deze commissies volgt toezending 

naar het bestuur en vervolgens de BALV. De resolutie appelleert aan de blijvende 

noodzaak om bestuurlijke aandacht voor het thema digitale veiligheid.  

• De leden van de Adviesraad IBD spreken waardering uit voor de concept resolutie, en 

noemen in het bijzonder de bestuurlijke aandacht, de aandacht voor oefenen, aandacht 

voor het alloceren van budget voor ICT en de samenwerking tussen het NCSC en de IBD.  

• De ambtenaar speelt een cruciale rol en wordt als doelgroep opgenomen in de resolutie.  

4 Vragen over updates vanuit IBD en NCSC 

• In een eerder overleg is afgesproken dat de IBD en het NCSC updates voorafgaand aan 

het overleg delen met de leden van de Adviesraad. De IBD heeft aan de vergaderstukken 

de Maandmonitor van juni en juli laten toevoegen. Het NCSC heeft een notitie ingebracht 

rondom de status van het Landelijk Dekkend Stelsel. 

5 Memo verdiepingsslag in samenwerking IBD en NCSC  

• Voorzitter Weerwind zoomt in op samenwerking tussen het NCSC en de IBD: welke 

stappen moeten er nog worden genomen? 

• Zowel het NCSC als de IBD zijn tevreden over de ontwikkelingen. Er is een concept 

leidraad voor samenwerking opgesteld. Hierin staat beschreven wat er van elkaar 

verwacht mag worden.  

• De scope van het aanbod van de IBD CERT is de afgelopen jaren stabiel gebleven, wel is 

de IBD CERT op een flink aantal punten geprofessionaliseerd. Het inzicht in de behoefte 

van gemeenten is gegroeid door meldingen, vragen en dagelijks contact. Daarnaast is de 

kennis van gemeentelijke processen is vergroot, onder andere door invulling van de 

‘gemeentelijke CISO-stoel’, waarbij een CISO vanuit een gemeente een aantal dagen per 

week meedraait binnen de IBD.  
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De technische capaciteit op de CERT is uitgebreid en de IBD biedt in toenemende mate 

scans, analyses en duiding voor gemeenten. Op het gebied van crisiswoordvoering 

verschuift de focus van eigen woordvoering naar advies aan gemeenten bij woordvoering 

en communicatie. 

• De IBD verkrijgt een betere informatiepositie door inzicht in gebruikte hard- en software 

van gemeenten. Er is een tool ontwikkeld voor netwerkinventarisatie die 

geautomatiseerde overzichten genereert van gebruikte hard- en software. Dit helpt 

gemeenten een overzicht te creëren van wat ze in huis hebben.  

• Er zijn voorbereidingen getroffen voor de rol van de IBD bij het ontvangen en distribueren 

van dreigingsinformatie obv SIEM/SOC (netwerkmonitoring) gemeenten (GGI Veilig).  

• Sinds enkele maanden kunnen gemeenten aansluiten op het NDN (Nationaal Detectie 

Netwerk), het is goed daarbij te vermelden dat NDN alleen interessant is voor gemeenten 

die al een SOC hebben. 

• Vanuit VNG beleid zal nader worden onderzocht in hoeverre de IBD een CERT functie kan 

vervullen voor de overzeese gebiedsdelen.  

6 Bestuurlijk handelingsperspectief: nadenken over best practices 

• Dit onderwerp staat al enige tijd op de actiepuntenlijst van de Adviesraad IBD.  

De actieplannen voortkomend uit de Agenda Digitale Veiligheid kunnen helpen bij het in 

kaart brengen en duiden van veiligheid voor gemeenten. Centraal en decentraal oefenen 

kan leiden tot bestuurlijk handelingsperspectief. Dit onderwerp blijft een doorlopend punt 

van aandacht voor de leden van de Adviesraad IBD.  

7 Rondvraag 

• Tijdens de Lochem Conferenties in het voorjaar van 2019 is met een groot aantal 

burgemeesters de IBD Crisisgame gespeeld. In het opleidingsprogramma voor nieuwe 

burgemeesters zit een module informatieveiligheid. Ook wordt onderzocht of de IBD een 

bijdrage kan leveren aan het zakboek voor burgemeesters of aan het Burgemeestersblad. 

Het contact vanuit de iBD met het NGB zal verder worden aangescherpt.  

• In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De installatie van nieuwe 

gemeenteraden kan een mooi moment zijn om aandacht te vragen voor actuele 

onderwerpen. De Adviesraad IBD vraagt VNG en de IBD na te denken wat zij hierin 

kunnen betekenen. 

8 Sluiting 

Het laatste overleg van 2020 staat gepland op 11 november a.s. en zal digitaal worden gevoerd. 


