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1 Opening en mededelingen  

• Vanuit de VGS maakt Beatrijs de Vries, gemeentesecretaris van de gemeente Coevorden, met 

ingang van heden deel uit van de Adviesraad IBD, waarmee ook het perspectief van de GS in 

dit overlegorgaan is vertegenwoordigd.  

• Burgemeester Romeyn neemt per 1 juni 2021 afscheid neemt als burgemeester van de 

gemeente Heiloo. Komende tijd wordt nagedacht over zijn vervanging in de Adviesraad IBD. 

2 Verslag en actiepuntenlijst vorig overleg  

In aanloop naar de verkiezingen participeert de IBD in de werkgroep ‘Nieuw Digitaal hulpmiddel 

voor de uitslagvaststelling’. Daarnaast werkt de IBD aan een factsheet voor CISO’s om hen nader 

te informeren over de komende verkiezingen. In de verkiezingen circulaire wordt net als eerdere 

jaren de gemeenten opgeroepen de CISO te betrekken in de risico-analyse.  

3 Update dCypher 

Onder leiding van het ministerie van EZK wordt een nieuw platform opgezet als opvolger van 

dCypher, dat eind 2020 is gestopt. Eén van de doelen van het nieuwe platform is het 

samenbrengen van alle partijen op het gebied van cybersecurity ontwikkeling in Nederland en om 

vanuit een aantal hoofdthema’s te komen tot een veiliger Nederland. Gemeenten zijn op dit 

moment nog niet vertegenwoordigd. Vanuit de Adviesraad wordt nagedacht hoe gemeenten 

kunnen participeren. 

4 Stand van zaken Resolutie Digitale Veiligheid 

Een eerdere versie van de Resolutie Digitale Veiligheid is besproken in het Adviesraadoverleg van 

10 september 2020. Daarna is de resolutie aan de orde geweest in de Commissies 

Informatiesamenleving en Bestuur en Veiligheid. De uit die besprekingen voortkomende 

aanpassingen zijn verwerkt en voorgelegd aan respectievelijk het VNG Strategisch Beraad en het 

VNG bestuur. De uiteindelijke versie is begin december verstrekt aan de leden in de eerste 

consultatieronde tbv de behandeling in de BALV op 12 februari a.s. 

 

Meer informatie: https://vng.nl/nieuws/twee-minuten-digitale-veiligheid 

5 Update Agenda Digitale Veiligheid  

De agenda Digitale Veiligheid is vertaald in een plan van aanpak voor 2021. De uit de agenda 

voortvloeiende activiteiten zijn vertaald naar actielijnen en zijn opgenomen in de GGU begroting 

voor 2021. 

 

Op de hoofdlijn wordt gewerkt aan: 

o Een awareness programma gericht op digitale veiligheid voor bestuurders ism de IBD; 

o Verhelderen verantwoordelijkheden/bevoegdheden lokaal bestuur bij digitale 

ontwrichting/criminaliteit; 

o De inrichting van een gemeentelijke responsenetwerk; 

o Een aanpak om te komen tot identificatie van voor gemeenten relevante cruciale 

processen, de impact daarvan op de eigen gemeentelijke digitale veiligheid en de 

samenwerking met gemeentelijke ketenpartners; 

o De uitwerking van het voor digitale incidenten relevante opschalingsproces ism 

veiligheidsregio's; 

o Diverse IBD producten gericht op het verbeteren van de gemeentelijke digitale 

weerbaarheid en herstelvermogen; 

o Verdere doorontwikkeling van de relatie IBD/NCSC en de versterking van het landelijk 

dekkend responsestelsel; 
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o Activeren van gemeentelijke oefeningen rond digitale incidenten; 

o De lobby voor het vergroten van een samenhangend beleid rond digitale veiligheid vanuit 

de partners om ons heen; 

o Verbetering van het ENSIA verantwoordingsproces. 

6 Stand van zaken Hof van Twente  

• De gemeente houdt de voortgang met betrekking tot de dienstverlening bij op de 

gemeentelijke website. De burgemeester geeft regelmatig een update. Onderzoeken naar de 

oorzaak lopen nog. Deze zijn naar verwachting half februari afgerond. 

• De interne evaluatie bij de IBD heeft plaatsgevonden en ook bij Hof van Twente is 

geëvalueerd. Daarnaast staat een gezamenlijke evaluatie gepland. Samen met Hof van Twente 

tekent de IBD de lessons learned op en deelt deze met andere gemeenten. 

• Bij Hof van Twente is een beroep gedaan op gemeentelijke solidariteit via het Gemeentelijk 

Response Netwerk (GRN). De reikwijdte van dit netwerk wordt besproken: wanneer doen we 

een beroep op andere gemeenten, tot wanneer kan hierop nog een beroep gedaan worden en 

in welke gevallen betreft het een vraag die ook door de markt ingevuld kan worden? 

• In Hof van Twente is de veiligheidsregio betrokken geweest bij de crisisbeheersing. 

Veiligheidsregio’s dienen goed voorbereid te zijn op digitale crises: welke scenario’s kunnen 

zich onwikkelen, hoe kunnen gemeenten individueel getroffen worden. Dit vraagstuk is 

onderdeel van de uitwerking van een van de actielijnen uit de agenda digitale veiligheid. Ook 

wordt bezien of veiligheidsregio’s kunnen worden betrokken in het GRN. 

• Het GRN wordt in het eerstvolgende Adviesraad overleg wederom geagendeerd. 

7 Stand van zaken rondom voorbereiding kabinetsformatie 

In aanloop naar de kabinetsformatie wordt gestreefd om met alle gemeenten te komen tot een zo 

goed mogelijke agenda. De VNG herkent hierin een aantal sporen, waaronder financiën, 

bestuurlijke verhoudingen, het komen tot uitvoerbare constructen en het verbeteren van de 

verbinding tussen uitvoering en politiek/beleid.  

8 Relaties met veiligheidsregio’s, rapportages en onderzoeken IFV 

Vanuit het veiligheidsdomein worden diverse initiatieven ontplooid rond digitale veiligheid: zo is de 

VNG is aangehaakt bij de commissie digitale ontwrichting van het veiligheidsberaad en betrokken 

bij het initiatief van J&V en BZK rond de citydeals cybercrime en bij de voorbereiding van 

ISODOOR, een oefening rond het G4 rapport digitale ontwrichting en het vervolg van de landelijke 

cyberoefening 2021.  

9 Rondvraag 

Tijdens de rondvraag komt aan de orde dat er twee wetswijzigingen op stapel staan. De minister is 

voornemens een wijziging in de WBNI door te voeren. Daarnaast wordt gewerkt aan een herziening 

van de NIB-richtlijn. De Adviesraad IBD volgt deze ontwikkelingen.  

10 Sluiting 

Het eerstvolgende overleg is op woensdag 24 maart 2021. 


