
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing 

 

Kennisnemen van: 

Collegeverklaring ENSIA 2018 DigID en Suwinet, het assurance rapport en de zelfevaluaties 

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO). 

 

Aanleiding 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad legt met de 

collegeverklaring verantwoording af over geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake 

DigiD en Suwinet, op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 

systematiek. Tevens zijn in dit kader zelfevaluaties uitgevoerd op de Baseline 

Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de 

basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). 

Hierover legt het college ook verantwoording af via deze raadsinformatiebrief.  

 

ENSIA is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, 

gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie van 

Infrastructuur & Milieu.  

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige 

informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het doel van ENSIA is om verantwoording over 

informatieveiligheid af te leggen aan de gemeenteraad. ENSIA sluit aan op de gemeentelijke 

planning en controlcyclus voor informatiebeveiliging, neemt de Baseline Informatiebeveiliging 

Gemeenten (BIG) als uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. 

Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatiebeveiliging van de 

gemeente en kan het bestuur beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en 

andere belanghebbenden. 
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Kernboodschap 

Collegeverklaring en assurance rapport DigID en Suwinet 

De collegeverklaring betreft de onderdelen van de ENSIA systematiek waarover assurance wordt 

gevraagd van een onafhankelijke IT-auditor. Voor het jaar 2018 betreft dit DigID (Digitaal Loket en  

Digitale Belastingbalie) en Suwinet. De verklaring omvat het op 31 december 2018 in opzet en 

bestaan voldoen van de beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en 

Suwinet. De normen vinden hun basis in internationale standaarden en zijn geschikt voor het doel 

van de collegeverklaring.  

De collegeverklaring is opgesteld voor de gemeenteraad en de departementen die toezien op de 

veiligheid van DigiD en Suwinet. Zij worden via de collegeverklaring geïnformeerd over de 

afwijkingen van de normen.  

Door de auditor zijn geen tekortkomingen aangetroffen met betrekking tot DigID en Suwinet. Het 

assurance rapport van de onafhankelijke IT-auditor is als bijlage toegevoegd.  

 

Zelfevaluaties BIG, BAG, BGT en BRO 

Met betrekking tot de uitvoering van de BIG, BAG, BGT en BRO hebben er zelfevaluaties 

plaatsgevonden. Voor de BIG, BAG en BGT was dit een verplichte evaluatie. De evaluatie voor de 

BRO is in 2018 nieuw en ook nog niet verplicht. Gemeente Meierijstad heeft deze zelfevaluatie 

uitgevoerd als NUL-meting. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de te nemen stappen in 2019.  

Het College heeft kennis genomen van de rapportages van deze zelfevaluaties. Tevens zullen 

deze rapportages ter verantwoording aan het betrokken Ministerie gestuurd worden via de ENSIA 

tooling.  

De gemeente voldoet aan de vereisten van de BIG en BGT. Voor de BAG voldoen we nog (net) 

niet aan de alle beheersmaatregelen. De acties om komend jaar wel te voldoen zijn reeds in 

verbeterplannen opgenomen. Deze plannen zijn belegd, worden gemonitord en periodiek 

gerapporteerd.  

 

Communicatie 

Nader te bepalen 

 

Participatie 

Niet van toepassing 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing 

 

Financiën 

Niet van toepassing 

 

Planning 

Elke jaar zal via de collegeverklaring verantwoording worden afgelegd inzake DigID en Suwinet 

en zal de raad geïnformeerd worden over de zelfevaluaties BIG, BAG, BGT en BRO.    
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Bijlage(n) 

1. ENSIA Collegeverklaring 2018 DigiD en Suwinet Meierijstad 

2. ENSIA Assurancerapport Meierijstad 

 

 

Ter inzage documenten 

Niet van toepassing 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


