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1 Opening en mededelingen 

Voorzitter Weerwind (gemeente Almere) is verhinderd. Frans Backhuijs (Nieuwegein) vervangt hem 

en heet alle deelnemers hartelijk welkom.  

 

Er zijn twee nieuwe Adviesraadleden: 

1) Burgemeester Sjoerd Potters (De Bilt) treedt als opvolger van burgemeester Hans Romeyn 

(Heiloo) toe tot de Adviesraad IBD. Sjoerd Potters is tevens lid van de Commissie Bestuur 

en Veiligheid 

2) Saida van Kalsbeek (NCSC) neemt de rol van Martijn Jonk in de Adviesraad IBD over.  

 

Vandaag is ook Kato Vierbergen (VNG) aanwezig. Zij is op 1 juni gestart programmamanager 

Digitale Veiligheid bij VNG.  

 

Voorzitter Weerwind maakt deel uit van het Strategisch Beraad Veiligheid. In het najaar wordt een 

bestuurlijk gesprek digitale veiligheid gepland. Daarnaast vindt op 16 september een gezamenlijke 

commissievergadering plaats voor de Cie Informatiesamenleving en de Cie Bestuur en Veiligheid.  

2 Verslag en actiepuntenlijst vorig overleg  

Er zijn geen aanvullingen en/of wijzigingen ten aanzien van het concept verslag van 24 maart 

2021, het verslag wordt vastgesteld.  

 

Beatrijs de Vries (Coevorden) vraagt de IBD hoe gemeenten het dringend advies over 2FA/MFA 

hebben opgevolgd en of de IBD vinger aan de pols houdt. De IBD doet een eenmalige rondvraag 

en geeft de Adviesraadleden in het najaar terugkoppeling.  

 

Steeds meer bestuurders hebben aandacht voor informatieveiligheid. Het contact tussen de CISO 

en de burgemeester of portefeuillehouder is echter niet vanzelfsprekend. De IBD heeft in 

samenwerking met de VGS lunchsessies georganiseerd voor gemeentesecretarissen. Daarnaast 

vindt naar aanleiding van deze sessie met circa 15 gemeentesecretarissen een verdiepend gesprek 

plaats. Hieruit blijkt dat de bestuurder niet altijd weet welke vragen hij moet stellen en de CISO 

maakt in sommige gevallen onvoldoende de vertaalslag naar de informatiebehoefte van de 

bestuurder. In het Adviesraad overleg van 29 september wordt dit punt wederom geagendeerd.  

3 Vragen over update vanuit de IBD en het NCSC 

Bij de vergaderstukken ontvangen leden van de Adviesraad IBD de Maandmonitor en vanuit het 

NCSC een memo met betrekking tot het Landelijk Dekkend Stelsel. Een aantal onderwerpen wordt 

uitgelicht:  

• Het boetebesluit rondom WiFi tracking (gemeente Enschede) roept onzekerheden op bij 

gemeenten. De Adviesraadleden vragen hoe de IBD hierin kan adviseren of ondersteunen. 

De IBD zet niet zwart op wit wat wel en/of niet kan en mag. Wel geeft de IBD 

overwegingen mee, voorwaarden waarop je iets wel of niet zou kunnen doen, waarmee zij 

gemeenten kunnen helpen een afweging te maken. De IBD bediscusieert dit graag samen 

met gemeenten en organiseert regelmatig (be)spreekuren over uiteenlopende 

onderwerpen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen gemeenten sparren met elkaar en best 

practices delen.  

• De Adviesraad IBD vraagt of de IBD Maandmonitor breder gedeeld mag worden, 

bijvoorbeeld met de interbestuurlijke werkgroep informatiebeveiliging, waaraan ook 

provincies en waterschappen deelnemen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor 

verzending van de IBD Maandmonitor aan de bestuurders en/of portefeuillehouders via de 

CISO.  
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• Naar aanleiding van het memo rondom het Landelijk Dekkend Stelsel wordt een vraag 

gesteld over de diverse overleggen die plaatsvinden. De IBD investeert vooral op 

operationeel en tactisch niveau, bijvoorbeeld met andere CERTs door het delen van best 

practices. Vanuit het NCSC wordt de noodzaak van oefenen benadrukt, zowel op 

operationeel als bestuurlijk vlak, dit mede naar aanleiding van de Table Top met de G4 en 

ISIDOOR. Deze oefeningen zijn zeer goed ontvangen en als positief ervaren.  

 

4 Terugkoppeling gesprek Franc Weerwind en cyberburgemeesters 

In opvolging van het pamflet cyberburgemeesters heeft Franc Weerwind met een 

vertegenwoordiging van de cyberburgemeesters gesproken over betrokkenheid bij digitale 

veiligheid. De cyberburgemeesters zijn voornamelijk afkomstig uit het werkveld ‘criminaliteit’ en 

minder betrokken bij ‘eigen huis op orde’. De cyberburgemeesters zijn onbekend met de producten 

van de VNG/IBD rond digitale veiligheid, mogelijk door hun achtergrond. Zij worden als 

ambassadeurs betrokken bij de doorontwikkeling van de Agenda Digitale Veiligheid waaronder het 

werk van de IBD. Het bestuur van het NGB wordt door de cyberburgemeesters gevraagd het thema 

digitale veiligheid te agenderen in de jaarplannen rond conferenties, netwerktafels, 

opleidingsprogramma et cetera. 

5 Presentatie netwerkkaart 

Veel partijen houden zich bezig met Digitale Veiligheid. Vanuit de VNG is een eerste opzet voor een 

netwerkkaart gemaakt vanuit de onderwerpen van de agenda Digitale Veilgheid. Deze 

netwerkkaart brengt in kaart met welke partijen de VNG/IBD in gesprek is, welke partijen 

betrokken zijn en op welke lijnen er al een samenwerking loopt.  

 

6 Rapportage Berenschot: Table Top G4, IBD en NCSC 

Marnix van Korlaar (beleidsmedewerker bij het Ministerie van SZW) sluit aan bij het overleg, hij 

heeft samen met Berenschot een Table Top oefening georganiseerd. Hij licht kort toe wat de 

aanleiding was, hoe het verloop was en wat de lessons learned zijn. Zo is de maatschappelijke 

impact niet direct in beeld, als men bezig is met het managen van een digitale crisis. Er zou meer 

geoefend moeten worden en men moet vaker met elkaar om tafel. Berenschot heeft meerdere 

Table Tops georganiseerd, zo heeft er ook een oefening plaatsgevonden op bestuurlijk niveau. 

Frans Backhuijs vraagt Nausikaä Efstratiades wat de VNG gaat doen met de lessons learned. 

Nausikaä Efstratiades geeft aan dat oefenen een belangrijke prioriteit is uit de ADV. Er zijn enkele 

oefenscenario’s beschikbaar en de VNG beziet hoe deze oefeningen kunnen worden geintegreerd in 

de cyclus van opleiden trainen en oefenen bij gemeenten.  

 

7 Concept agenda gezamenlijke vergadering Cie 
Informatiesamenleving en Cie Bestuur en Veiligheid 

De concept agenda voor het gezamenlijk overleg is door de VNG gedeeld met de Adviesraadleden 

en bevat een groot aantal gesprekspunten. In een separaat overleg tussen de VNG en Beatrijs de 

Vries (Cie Informatiesamenleving) en Sjoerd Potters (Cie Bestuur en Veiligheid) wordt de agenda 

verder besproken en vastgesteld. 

8 Sluiting 

Het eerstvolgende overleg is op woensdag 29 september 2021. 


