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Opening en mededelingen

Burgemeester Backhuijs (gemeente Nieuwegein) is ad interim voozitter en heet alle
deelnemers hartelijk welkom. Hij kondigt zijn afscheid (per mei 2023) als burgemeester van
Nieuwegein aan.
Er zijn 2 wisselingen in de Adviesraad IBD:
-

Ad Reuijl (CIP) is in juni met pensioen gegaan, hij wordt formeel opgevolgd door
Geert Jan van de Ven;

-
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Ying Ying Lau vervangt Saida van Kalsbeek vanuit het NCSC.

Evaluatie Adviesraad IBD

Voor de zomer is de rol van de IBD Adviesraad geëvalueerd met de gemeentelijke
vertegenwoordigers en schriftelijk met NCSC, het CIP en BZK. Met de nieuwe inrichting van de VNG
commissies kijken we ook naar een governance op de Agenda Digitale Veiligheid (ADV). Zo is er
ook een nieuwe bestuurlijke Klankbordgroep Bestuurlijke gesprekken ingericht. In de governance
ADV wordt ook de positie van de departementen bekeken.
Het voorstel is om de Adviesraad IBD aan te houden en de vergaderfrequentie te wijzigen naar drie
maal per jaar (februari, juni, oktober), waarbij we qua bezetting richten op de gemeentelijke
partijen waar de IBD direct voor werkt.
We stellen voor om naast de huidige gemeentelijke vertegenwoordigers ook andere gemeentelijke
leden aan te laten sluiten, bijvoorbeeld vanuit onder andere Cedris en DIVOSA. Daarnaast is het
voorstel één maal per jaar de niet-gemeentelijke leden te laten aansluiten, te weten BZK en NCSC.
Vanuit BZK wordt voorgesteld gezamenlijk te kijken naar welk moment het beste past in relatie tot
planvorming en stelt voor ook het CIP – gezien de rol – te laten aanlsuiten bij het overleg met de
voltallige Adviesraad. De VNG / IBD neemt dit in beraad.
Voorzitter Backhuijs vat samen dat de ingezette lijn goed lijkt: één keer per jaar een voltallige
Adviesraad, twee keer per jaar alleen met de gemeentelijke leden. Belangrijk is dat de governance
nu verder uitgewerkt wordt. Een verbreding van de Adviesraad op het gebied van uitvoering lijkt
hem goed en hij vindt een aanvulling vanuit gemeentesecretarissen een goede suggestie.
Daarnaast noemt hij ook de cyberburgemeesters als optie.
In het overleg van woensdag 9 november zullen de VNG en de IBD een voorstel voorleggen met
een uitwerking van de governance en met welke leden we de Adviesraad IBD zouden willen
bezetten en eventueel uitbreiden.
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Dreigingsbeeld 2023/2024

Elke twee jaar brengt de IBD een Dreigingsbeeld uit. Het Dreigingsbeeld informatiebeveiliging
Nederlandse gemeenten heeft een andere insteek dan het beeld van het NCSC, alhoewel er ook
overlap is. Het Dreigingsbeeld laat zien dat de dreiging nog niet afneemt, tegelijkertijd weten we
dat veel gemeenten de digitale weerbaarheid nog niet op orde hebben.
De editie voor 2023/2024 is gericht aan de gemeentesecretarissen. Medio oktober overhandigt
Nathan Ducastel het Dreigingsbeeld aan de voorzitter van de VGS. Het idee is om het
Dreigingsbeeld breder te verspreiden, bijvoorbeeld via andere verenigingen, om zo ook de diverse
(domein) directeuren te bereiken.
In het Dreigingsbeeld schetsen we de grootste risico’s. Deze worden in 3 punten uiteen gezet:
ransomeware incidenten, kwetsbaarheden in software (de zogenaamde hoge kans, hoge impact
meldingen) en gevaren in ketens die uit het zicht zijn.
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We sluiten af met 6 succesfactoren: welke 6 dingen kun je als gemeentesecretaris doen om
weerbaarder te zijn en de kans op een crisis/incident te verkleinen.
Er wordt tevens gewerkt aan een bestuurlijke oplegger. Het is belangrijk om het Dreigingsbeeld
onder de aandacht te brengen bij bestuurders door bestuurlijke uitdagingen goed te duiden, toe te
lichten wat er gevraagd wordt van bestuurders en te verbinden aan ontwikkelingen die er aan
zitten te komen.
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Terugkoppeling Bestuurlijke Gesprekken

Kato Vierbergen geeft een korte update over de bestuurlijke geprekken. Binnenkort staat weer een
klankbordgroep gepland. De pilot (5 gesprekken/10 gemeenten) is goed verlopen. Deze
gesprekken zijn uitgewerkt en geanalyseerd. Best practices zijn in kaart gebracht, er vloeien soms
beleids- of onderzoeksvragen uit voort. Het project wordt nu verder uitgerold, tot het einde van het
jaar plannen we 25 gesprekken (50 gemeenten). De gesprekken worden veelal geleid door één
van de cyberburgemeesters. We zien dat de groep moderatoren ook langzaam aan wordt
uitgebreid. Ook in 2023 worden gesprekken gepland: voor de zomer 25 gesprekken (50
gemeenten) en ook na de zomer weer 25 gesprekken (50 gemeenten).
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Update vanuit het NCSC op het Landelijk Dekkend Stelsel

Vanuit het LDS komen er wat veranderingen aan, bv als gevolg van de NIB-2 richtlijn, waardoor
het NCSC een grotere doelgroep zou kunnen krijgen. Daarnaast zijn er gesprekken met met BZK
over een gezamenlijke aanpak. Met elkaar moet worden gezorgd dat de VNG/IBD op de juiste plek
is aangesloten
Het NCSC wil CERTS helpen/faciliteren om met elkaar te sparren. Nu zoeken sommige CERTS
elkaar wel op, maar het streven is breder overleg te stimuleren.
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Rondvraag

Er zijn 2 onderwerpen voor de rondvraag:
1) Vanuit VNG is er contact met het NGB over een digitale veiligheid special, waarin we
reflecteren op de bestuurlijke gesprekken (Burgemeestersblad van december)
2) De krapte op de arbeidsmarkt: iedere organisatie heeft moeite de juiste mensen aan te
trekken. Nausikaä Efstratiades (IBD) geeft aan dat zij hier graag centraal in zou willen
optrekken. Het CIP denkt hier ook op die manier over na. Het punt wordt geagendeerd voor
het eerstvolgende Adviesraadoverleg, ingeleid met punten vanuit de IBD en de VNG.
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Sluiting

Het eerstvolgende overleg is op woensdag 9 november 2022.
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