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1 Opening en mededelingen 

Voorzitter Weerwind (gemeente Almere) heet alle deelnemers hartelijk welkom.  

 

De Adviesraad staat kort stil bij het afscheid van Peter van Dijk (VNG), hij gaat in maart 2022 met 

pensioen.  

 

Désirée Geerts (BZK) bedankt de VNG en de IBD voor de hulp en goede samenwerking tijdens de 

overheidsbrede cyberoefening, waarbij op het hoogtepunt 1.200 deelnemers aanwezig waren. 

Daarnaast meldt zij dat de kamervragen mbt het cyberverdediginsprotocol in eerste instantie niet 

voldoende beantwoord waren. Hierover is een motie aangenomen. Er wordt nogmaals opgeroepen 

om te voorzien in die protocollen. De VNG heeft met het departement meegewerkt aan de door de 

staatssecretaris verzonden Kamerbrief over deze kwestie. 

 

Burgemeester Van Stappershoef volgt de training bij het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters (NGB) over cyberveiligheid. Op dit moment heeft de VNG/IBD geen invloed op de 

inhoud van het programma. De voorzitter stelt voor om hierover contact te leggen met de NGB.  

2 Verslag en actiepuntenlijst vorig overleg  

Er zijn is één inhoudelijke wijziging ten aanzien van het concept verslag van 25 juni: de 

aantreeddatum van Saida van Kalsbeek (NCSC) dient te worden aangepast (maart in plaats van 

juni), het verslag wordt na vastlegging van deze wijziging definitief.  

 

Op zowel de website van de IBD als het CIP is informatie beschikbaar rondom de rol en het profiel 

van de CISO. Burgemeester Van Stappershoef vraagt in hoeverre het profiel van de CISO wordt 

geüpdatet aan de hand van actuele ontwikkelingen, onder meer de samenwerking tussen de CISO 

en de gemeentesecretaris. Daarnaast vraagt voorzitter Weerwind vraagt welke acties de 

Adviesraad IBD kan ondernemen om het instrumentarium meer onder de aandacht te brengen: er 

is te weinig bekendheid bij bestuurders.  

 Kato Vierbergen geeft aan dat in het programma Agenda Digitale Veiligheid een communicatieplan 

wordt opgenomen. Het idee is om ook de vakverenigingen op een andere manier in te zetten. Het 

streven is om beter aan te sluiten bij wat er al is, maar ook om binnen gemeenten verschillende 

functionarissen met elkaar te verbinden. Ook de koppeling OOV en digitale veiligheid zijn hierbij in 

beeld.  

 Burgemeester Backhuijs verwijst naar het cyberalert van Burgemeester Van Zanen en is benieuwd 

of bij de VNG bekend is hoe deze is ontvangen binnen gemeenten. Hij adviseert tijdens de 

bestuurlijke ronde uit te vragen welke hulp bestuurders nodig hebben dit verder te brengen in hun 

organisatie. Veel bestuurders worstelen met dit aandachtsgebied, er is veel informatie beschikbaar, 

maar vaak zijn deze geschreven voor CISO’s en andere professionals. Ook de aandacht voor 

digitalisering bij de Veiligheidsregio’s wordt genoemd. Er loopt een versnellingsprogramma om het 

niveau te verhogen en een link naar de VNG te leggen.  

 

3 Vragen over update vanuit de IBD en het NCSC 

Désirée Geerts vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het ransomware incident bij 

werkorganisatie IJmond Werkt. Nausikaä Efstratiades geeft aan dat een evaluatie nog zal 

plaatsvinden. Hierover wordt op een later moment terugkoppeling gegeven. Daarnaast informeert 

Désirée Geerts naar de structurele borging van het Landelijk Dekkend Stelsel en de rol van de IBD 

op langere termijn. Nausikaä Efstratiades licht toe dat er op zowel operationeel als tactisch niveau 

informatie wordt uitgewisseld.  
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4 Terugkoppeling gezamenlijke vergadering Cie Informtiesamenleving 
en Cie Bestuur en Veiligheid 

In de gezamenlijke commissievergadering in september is onder meer ingestemd met het initiatief 

rondom de Bestuurljke Ronde, de doorontwikkeling van de agenda digitale veiligheid en een 

halfjaarlijks ritme van een gezamenlijke vergadering. Het onderwerp digitale veiligheid is een vast 

agendapunt bij elke vergadering.  

5 Evaluatie Adviesraad IBD 

Een opzet voor de evaluatie van de Adviesraad IBD is vooraf met de leden gedeeld. Afgesproken 

wordt de doelen scherper en ambitieuzer neer te zetten. In de evaluatie kijken we terug, maar ook 

vooruit: wat is er nodig voor de toekomst, zijn de benodigde competenties aanwezig of is er 

aanvulling nodig? In het eerstvolgende Adviesraadoverleg in 2022 wordt dit punt wederom 

geagendeerd.  

6 Vorderingen aanpak Bestuurlijke Gesprekken 

In het voorgaand Adviesraad overleg zijn de contouren van de gespreksronde geschetst. Op basis 

van het ontvangen commentaar is de notitie aangepast en voorgelegd aan het Strategisch Beraad 

VNG, de Cie Informatiesamenleving en de Cie Bestuur en Veiligheid. Het Strategisch Beraad VNG 

heeft ingestemd met verdere uitwerking van de subsidieaanvraag bij BZK. Deze uitwerking is nu 

onderhanden.  

 

7 Terugkoppeling 2FA enquête 

Nausikaä Efstratiades geeft een korte terugkoppeling rondom de enquête die is uitgezet aanleiding 

van het dringend advies richting alle gemeenten om 2FA te implementeren. Circa 80 gemeenten 

werkten mee aan de enquête. Meer dan de helft heeft na dit advies 2FA geïmplementeerd en ruim 

60% van de respondenten gaf aan dat het dringend advies vanuit de IBD hierbij heeft geholpen. 

Circa 10% van de respondenten heeft aangegeven 2FA niet (of slechts deels) door te voeren. Dit 

komt onder meer door beperkingen van software. De komende periode wordt gekeken of de 

Adviesraadleden of de cyberburgemeesters een rol kunnen spelen in het duiden van de urgentie 

van het invoeren van 2FA. De IBD geeft in het eerstvolgende overleg een nadere terugkoppeling.  

8 Cyberalert 

Geïnspireerd door Joe Biden met zijn Whitehousememo heeft burgemeester Van Zanen (voorzitter 

van de VNG) een vergelijkbare brief gezonden aan alle burgemeesters. De brief roept bestuurders 

nogmaals op te investeren in digitale veiligheid. In het overleg is op meerdere momenten 

verwijzing gemaakt naar deze brief.  

9 Sluiting 

Het eerstvolgende overleg is op woensdag 30 maart 2022. 


