Dordrecht
Retouradres: Postbus 8

3300 AA DORDRECHT

Aan

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT
T 14078
F (078) 770 8080
www.dordrecht.nl

de gemeenteraad

Datum
Ons kenmerk
Begrotingsprogramma

15 mei 208
VBO/2074797
Bestuur en samenwerking

Bijlage(n)

4

Betreft

raadsinformatie

Contactpersoon
J.D.H. Verschoor
T (078) 770 4177
E jdh.verschoor@dordrecht.nl

inzake verantwoording ENSIA 2017

Samenvatting

De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) is van start gegaan.
Via deze raadsinformatie brief informeren we u over de ENSIA verantwoording.
Inleiding

De ENSIA is de Eenduidige Normatiek Single Information Audit en werd
medio 2017 ingevoerd. Deze heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van
een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor
informatieveiligheid, dat is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (BIG).
ENSIA helpt gemeenten om in één keer verantwoording af te leggen over
informatieveiligheid. Het gaat hierbij om de verantwoording die ons college aflegt
over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN),
Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet).
ENSIA start in 2017 met een beperkte scope; alléén Suwinet en DigiD. De overige
onderdelen zullen vanaf 2018 aan ENSIA worden toegevoegd. De landelijke
toezichthouder heeft bepaald dat de verantwoording over de DigiD-aansluitingen
plaats vindt via de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).
Voor het onderdeel Suwinet is een collegeverklaring opgesteld. Een IT-auditor heeft
deze collegeverklaring gecontroleerd en heeft een assurancerapport opgesteld.
Uitgangspunt is dat met de verantwoording wordt aangesloten op de gemeentelijke
P&C-cyclus. Hierdoor heeft u meer overzicht over de stand van zaken van de
informatieveiligheid en kan hier ook beter op sturen.
Daar ENSIA in 2017 met een beperkte scope start worden de BAG en BGT nog
buiten de toets van de IT-auditor gehouden. Over deze twee onderdelen kan echter
wel via een rapportage separaat verantwoording worden afgelegd. We kiezen
ervoor deze verantwoording dit jaar al te doen. Deze rapportages zijn door het
college vastgesteld en worden tevens ter kennisname aan de gemeenteraad
voorgelegd.
ENSIA zal de komende jaren middels een groeipad worden doorontwikkeld. Jaarlijks
maken vertegenwoordigers van gemeenten en betrokken departementen in het
strategisch gremium ENSIA daarover afspraken.
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Doelstelling

Via deze raadsinformatie brief informeren we u over de ENSIA verantwoording.
Stand van zaken/de feiten
Collegeverklaring ENSIA 2017

Via deze verklaring wordt dit jaar alleen nog verantwoording afgelegd over
Suwinet. Deze collegeverklaring kent een door de toezichthouder vastgesteld
format, wat technisch van aard is.
De uitvoering op deze onderdelen worden uitgevoerd door Gemeente Dordrecht
cluster Dienstverlening, Gemeentebelastingen Drechtsteden en de Sociale Dienst
Drechtsteden. De gemeente moet in het kader van haar opdrachtgeverschap zich
verantwoorden over de uitvoering door de diensten op deze onderdelen.
In de collegeverklaring verklaart het college dat de gemeente Dordrecht op
31 december 2017 in opzet (inrichting en beschrijving) en bestaan (implementatie)
nog niet geheel voldoet aan de beheersingsmaatregelen die nodig zijn voor de
informatieveiligheid.
Onze Suwinet hoofdaansluiting die door de Sociale Dienst Drechtsteden wordt
gebruikt en beheerd voldoet op bijna alle onderdelen aan de door ENSIA gestelde
normen. Bij de twee inkijk-aansluitingen die wij gebruiken voor burgerzaken en
belastingen (door cluster Dienstverlening en Gemeentebelastingen Drechtsteden)
voldoen wij nog niet op alle onderdelen aan de gestelde normen. De meeste
hiervoor benodigde beleidsstukken en processen zijn reeds in concept opgesteld,
deze zijn echter nog niet volledig geïmplementeerd en formeel vastgesteld. De
implementatie en vaststelling zullen we dit jaar via een verbeterplan oppakken.
Rapportage BAG
Het BAG beheer voor de gemeente Dordrecht wordt uitgevoerd door Gemeente
Belastingen Drechtsteden. Uit bijgaande rapportage blijkt dat Dordrecht hoog
scoort bij de verschillende aspecten van de BAG. Voor de BAG scoren we 180 van
de 200 punten. Alleen op de onderdelen juistheid en volledigheid kan nog
verbetering plaatsvinden om tot de maximale score te komen. De benodigde
maatregelen zullen in 2018 worden ingevoerd.
Rapportage BGT
Het BGT beheer voor de gemeente Dordrecht wordt uitgevoerd door Gemeente
Belastingen Drechtsteden. Voor de BGT scoren we 110 van de 150 punten en is er
meer ruimte voor verbetering. De BGT is pas in 2016 opgeleverd, er is dus pas één
jaar ervaring opgedaan met de bijhouden ervan. Wij zullen een verbeterplan
opstellen en de benodigde maatregelen invoeren.
Kosten en dekking

De kosten die gemoeid zijn met ENSIA en de benodigde maatregelen worden
gedekt vanuit de reguliere exploitatiebudgetten.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

In overleg met de auditcommissie, zullen wij desgewenst een informatiesessie
organiseren om de uitkomsten te duiden.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie

Via de reguliere P&C-cyclus en ENSIA 2018 zullen we u over de voortgang van de
benodigde maatregelen informeren.
Bijlagen

1.
2.
3.
4.

Collegeverklaring informatieveiligheid over 2017 met 1 bijlage.
Assurance rapport ENSIA van de IT-auditor Gemeente Dordrecht VI.0.
Verantwoordingsrapportage BAG-2017 gemeente Dordrecht.
Verantwoordingsrapportage BGT-2017 gemeente Dordrecht.
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