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Zowel binnen als buiten de gemeente is het denken over digitale 
veiligheid aan het verbreden. De ontwikkeling van ‘slimme 
steden’ roept nieuwe vragen op. Wie mag bijvoorbeeld online 
inwoners volgen en welke gegevens mag de overheid verzame-
len? Maar ook hoe kunnen we de privacy van burgers bescher-
men en hen weerbaar maken tegen onveilige technologie? En 
hoe zorgen we dat technologie leidt tot meer veiligheid en 
democratie? Bestuurders worden aangesproken op hun verant-
woordelijkheid bij digitale verstoringen binnen en buiten de 
deuren van het gemeentehuis. De openheid die de bestuurders 
van Lochem, Hof van Twente, Senzer en ook Bodegraven hebben 
laten zien, maakt duidelijk dat een incident hun verantwoordelijk-
heid direct raakt. Het waarborgen van de lokale digitale veiligheid 
vraagt van de gemeentebestuurders inzet op meerdere terreinen.  

De digitale transitie is door COVID-19 versneld en 
zet door in alle aspecten van de maatschappij. Dit 
vraagt om een veilige en betrouwbare overheid die 
hoge standaarden hanteert op het gebied van 
informatieveiligheid en privacybescherming. Veel 
incidenten kunnen voorkomen worden door het 
‘eigen huis’ op orde te hebben en te houden.

Inleiding
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Gemeenten gaan: 
 
• structureler incidenten delen met elkaar en met andere  

sectoren via de Informatiebeveiligingsdienst (IBD); 
• jaarlijks een incidentoverzicht delen met de IBD, zodat een compleet 

overzicht bestaat in dreigingen, trends en ontwikkelingen;  
• elk jaar hun digitaal incidentbestrijdingsplan actualiseren en vaststellen; 
• elkaar helpen bij digitale incidenten en de nasleep daarvan; 
• periodiek oefenen met cyberincidenten om de gemeentelijke weerbaar-

heid te toetsen en te vergroten; 
• het onderwerp digitale veiligheid periodiek in het college van BenW 

bespreken;  
• digitale risico’s opnemen in de Integrale Veiligheidsplannen; 
• structureel voldoende budget vrijmaken voor blijvende weerbaarheid 

tegen digitale dreigingen (naar advies van de CyberSecurityRaad); 
• inrichting en uitvoering baseren op de verenigingsagenda, de BIO, de 

nationale cybersecurity agenda en de digitale veiligheidsketen.

*  Buitengewone algemene ledenvergadering 

Zie pagina 14 voor overige afkortingen.

Resolutie BALV* 12 februari 2021

Informatie-
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Agenda Digitale Veiligheid 2022-2026

Gemeentebestuurders worden op meerdere manieren met digi-
tale (on)veiligheid geconfronteerd. Bestuurders zijn verantwoor-
delijk voor de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening 
en bedrijfsvoering (informatiebeveiliging). Daarnaast is er een 
verantwoordelijkheid voor incidenten in de openbare ruimte die 
voortvloeien uit digitale ontwrichting. Vanuit de verantwoordelijk-
heid voor openbare orde en veiligheid vervult de gemeente ook 
een rol bij de bestrijding van cybercrime en gedigitaliseerde 
criminaliteit. Dit vraagt om inzet op het herkennen van en inspe-
len op signalen (online en offline) uit de gemeente en inzet op de 
juiste duiding van (des)informatie. Maar ook duidelijkheid over 
bevoegdheden van lokaal gezag, bijvoorbeeld ten aanzien van 
online aangejaagde ordeverstoringen.  

Deze meervoudige verantwoordelijkheid brengt een complexe 
governance met zich mee. Naast het feit dat inhoudelijke kennis 
niet altijd op niveau is, is dit voor bestuurders een lastig onder-
werp om adequaat op te sturen. Digitalisering en digitale crimina-
liteit zijn grensoverstijgend en de complexiteit  
van het vraagstuk is groter dan elke gemeente op zich kan ver-
werken.  

In meer en meer domeinen wordt digitale veiligheid uitgewerkt, 
zoals in de zorg, het sociaal domein, de transport- en watersector. 
De aansluiting voor gemeenten wordt de komende jaren verder 
uitgewerkt.  

De actielijnen voor 2022-2026 zijn: 
 
1. Eigen huis op orde:  
• IBD: programma Versterken Digitale Weerbaarheid, ook naar 

gemeenschappelijke regelingen en ketens; 
• ENSIA: verantwoording overheidsbrede IV normatiek.

2. Voorbereiding op digitale ontwrichting,  
 incidenten en crises;  
• Maatschappelijk relevante processen;  
• Actueel bruikbaar oefenmateriaal;
• Online aangejaagde ordeverstoringen.

3. Versterken weerbaarheid inwoners en 
 ondernemers  
• Cybercriminaliteitspreventie;  

4. Leiderschap: bestuurlijk  gesprek en
 professionalisering 
• Bestuurlijk gesprek;
• Professionalisering.

5. Europa en digitale veiligheid 

De Agenda Digitale Veiligheid 2022-2026 
biedt bestuurlijke handvatten en geeft 
inzicht in de gezamenlijke standpunten van 
gemeenten. Het laat daarnaast zien wat  
gemeenten doen om het vertrouwen van 
inwoners en ondernemers op het gebied 
van digitale veiligheid te vergroten. In dit 
programmaplan wordt beschreven welke 
activiteiten de verschillende partijen 
ondernemen en welke resultaten dit moet 
opleveren.
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Het ‘eigen huis’ op orde krijgen en houden 
blijft noodzakelijk. Het dreigingsbeeld IBD 
2021; het recent verschenen Cyber-
securitybeeld Nederland en de steeds 
frequentere ransomware-aanvallen zoals  
op Hof van Twente en Senzer maken dat 
duidelijk. 

1. Eigen huis op orde

De gemeente zal zelf voldoende weerbaar moeten zijn en blijven 
tegen digitale dreigingen; een incident raakt de verantwoordelijk-
heid van de bestuurders direct. Gemeenten helpen elkaar in 
tijden van crisis om schade te beperken.   
 Het programma van de IBD, gericht op het verhogen van de 
digitale weerbaarheid, is een keiharde randvoorwaarde en volle-
dig passend bij de door de leden aangenomen resolutie digitale 
veiligheid in februari 2021. De IBD-CERT sluit n.a.v. incidenten in 
2021 reeds digitaal aan in de crisismanagementteams en oriën-
teert zich op de uitbreiding van haar dienstverlening op het  
incident-response vlak op locatie van de gemeente.  
 De doorontwikkeling van diverse overheidsbrede normatiek en 
de verantwoording daarover heeft in 2021 geleid tot nieuwe 
ENSIA-tooling.  Met de verantwoordingssystematiek van ENSIA 
bewegen we mee met die ontwikkelingen. ENSIA krijgt ook een 
inhoudelijke verbreding, zoals naar de WOZ en mogelijk andere 
wettelijke kaders, buiten digitale veiligheid. Dit vraagt op termijn 
om een herbeoordeling van de positionering van ENSIA. ENSIA 
maakt diverse met digitale veiligheid samenhangende verant-
woordingsdoelen mogelijk. 
 Naast deze informatie is meer nodig om weerbaarheid te 
borgen. De uitrol van GGI veilig (A1), de gemeentelijke  inrichting 
van de Governance, Risk en Compliance-systematiek zijn daar-
voor écht randvoorwaardelijk. Ook het periodiek gesprek van 
bestuur/management met de eigen CISO/AOV medewerker over 
digitale veiligheid en functionaris gegevensbescherming helpt 
om grip te krijgen op dat vraagstuk en draagt bij aan de verdere 
professionalisering van de gemeentemedewerkers.  

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/dreigingsbeeld-informatiebeveiliging-nederlandse-gemeenten-2021-2022/
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/dreigingsbeeld-informatiebeveiliging-nederlandse-gemeenten-2021-2022/
https://www.nctv.nl/onderwerpen/cybersecuritybeeld-nederland/documenten/publicaties/2021/06/28/cybersecuritybeeld-nederland-2021
https://www.nctv.nl/onderwerpen/cybersecuritybeeld-nederland/documenten/publicaties/2021/06/28/cybersecuritybeeld-nederland-2021
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1. Eigen huis op orde Informatiebeveiligingsdienst (IBD)

De IBD biedt een Integraal dienstverleningsaanbod voor 
Informatiebeveiliging en privacy-expertise op 1 plek bij VNG.  
De IBD-CERT sluit zich n.a.v. incidenten in 2021 reeds digitaal  
aan in de crisismanagementteams en oriënteert zich op de uit-
breiding van haar dienstverlening op het incident-response vlak 
op locatie van de gemeente. Afgelopen jaar zetten de IBD en 
gemeenten de eerste stappen voor een gezamenlijke pilot in 
2022 om de ‘buitenkant’ van gemeenten te scannen op kwets-
baarheden. Dit is voor de eerste maal beproefd bij de Log4J-
kwetsbaarheid. Zo wil de IBD ervoor zorgen dat kwetsbaarheden 
in een vroeg stadium herkend en opgelost worden. 
 Het Kenniscentrum Informatiebeveiliging en Privacy van de IBD 
levert advies aan de interne programma- en projectorganisatie.  

Activiteiten 
• De dienstverlening van IBD zal meegroeien met de toenemen-

de vraag naar ondersteuning in preventie/detectie/incident-
coördinatie en woordvoering, met name ook in de eerste uren 
van een groot digitaal incident bij de gemeente (o.b.v. ‘tria-
ge-systematiek’) ; 

• Pilot met incident response ondersteuning op locatie (Rapid 
Response Triage);  

• De behoefte aan kennisopbouw en -uitwisseling voor de FG’s 
zal worden uitgewerkt in een kenniscentrum privacy. 

Resultaten  
• IBD levert actuele producten en diensten ter ondersteuning 

van de BIO en de 5 modules van   het programma Verhogen 
Digitale Weerbaarheid;   

• Inzicht in een actueel Gemeentelijk dreigingsbeeld, risico's en 
handelingsperspectief gericht op de gemeentesecretaris;  

• Versterken oplossingsvermogen gemeenten door 
Gemeentelijk response netwerk (GRN) conform solidariteits-
principe zoals overeengekomen in de Resolutie;  

• Versterken informatiepositie gemeenten: samenwerking in 
Landelijk dekkend stelsel, kennisdeling andere sectorale 
CERTs. Innovatieve oplossingen zoals Netwerkinventarisatie en 
het versterken risicobeeld gemeenten t.b.v. verbeterde 
preventie;  

• Vereenvoudigen en gebruik maken van risicoanalyses voor 
vergelijkbare gemeentelijke processen middels tooling. 
Verbeteren inzicht in privacy en security risico’s  door integrale 
risicoanalyse en privacy tool (IRPA). 

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/
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ENSIA – Verantwoording IV

Inzicht in de status van de informatieveiligheid is van belang, 
zowel bij de gemeente zelf, als ook in de samenwerking en gege-
vensuitwisseling in gemeenschappelijke regelingen en ketenpart-
ners. ENSIA is opgezet als verantwoordingsmethodiek en erop 
gericht om diverse soorten verantwoording rond digitale veilig-
heid en datakwaliteit in één verwerkingsgang te ondersteunen. 
ENSIA levert verantwoordingsinformatie voor Bestuur en 
gemeenteraad, over:  

• DigiD  
• Suwi  
• BRP/PUN  
• De Geobasisregistraties (BAG/BGT/BRO)  
• WOZ 
• Waar staat je gemeente  
• VDW1 Basismaatregelen. 

Activiteiten 
• ENSIA krijgt een inhoudelijke verbreding, zoals naar de WOZ 

en mogelijk andere wettelijke kaders, ook buiten het domein 
van digitale veiligheid.  Dit levert een makkelijker, sneller en 
duidelijker beeld op van de stand van zaken op het gebied van 
digitale veiligheid en datakwaliteit, op grond van een groot 
aantal wettelijke kaders. 

 
Resultaten 
• Verhoging van de efficiëntie: de doorontwikkeling van diverse 

overheidsbrede normatiek en de eenduidige verantwoording 
via ENSIA; 

• Bestuurlijke handvatten voor de interpretatie van de onderlig-
gende rapportage;  

• Pilot op assurance op basis van een aantal gemeentelijke 
‘kroonjuwelen’.

1. Eigen huis op orde

https://ensia.nl/
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2. Voorbereiding op digitale ontwrichting, 
 incidenten en crises

Gemeentebestuurders zijn samen met (sociale) partners betrok-
ken in diverse maatschappelijk relevante processen waarvan uitval 
kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Gemeenten 
hebben een belang bij de continuïteit van deze processen, maar 
zijn niet voor alle aspecten verantwoordelijk. Het is dan ook 
belangrijk dat de gemeente weet, hoe ze samen met organisa-
ties, bedrijven, andere gemeenten en de veiligheidsregio kan 
handelen om een cyberincident of crisis beheersbaar te maken. 
 Continue digitale weerbaarheid vraagt nog wel het een en 
ander van bestuur, ambtelijke organisatie, IT-voorzieningen, de 
samenwerking tussen gemeentelijke partners en de diverse 
bestaande digitale en reguliere veiligheidsstructuren. We zien dat 
er een aanzienlijke ondersteuning nodig is voor het inrichten van 
bestuurlijke verantwoordelijkheden en het uitrollen van een syste-
matiek om beter grip te krijgen bij mogelijke digitale ontwrich-
ting. Dit valt gedeeltelijk in het blikveld van de IBD, die zich nu 
ook richt op hun rol als ‘digitale brandweer’ in ondersteuning bij 
de eerste response bij incidenten (CERT) bij de gemeentelijke en 
ketenprocessen. Dat zorgt ervoor dat, naast het budget voor de 
beleidsontwikkeling, ook de budgetten voor bestaande reguliere 
dienstverlening van IBD zullen verhogen.  
 Tegelijkertijd wordt de samenwerking met de Veiligheidsregio 
als professionals in crisisbeheersing verder ingericht, om ook in 
het gemeentelijk digitale domein relevante oefeningen te ont-
werpen. Oefenen is een beproefd middel om vast te stellen of 
incident- en crisismanagement goed ingeregeld zijn. In het 
fysieke domein een ‘no brainer’ en reguliere praktijk; in het digi-
tale domein echter nog een ondergeschoven onderwerp. 

Daarom werken we aan een relevant en actueel oefenprogramma, 
afgestemd op de oefenscenario’s van de Veiligheidsregio’s. Al 
met al overstijgt digitale veiligheid de verantwoordelijkheid van 
de gemeentelijke CISO en wordt het naar zijn aard een bestuurlijk 
issue.

Gemeentelijke bestuurders zijn 
verantwoordelijk voor de veiligheid en 
continuïteit van de gemeentelijke processen 
en de ketenprocessen waar zij als gemeente 
deel van uit maakt. Daarnaast dragen ze 
verantwoordelijkheid voor maatschappelijk 
ontwrichtende consequenties van digitale 
onveiligheid. Vakministers zijn 
verantwoordelijk voor de digitale veiligheid 
van vitale sectoren. Die bevinden zich veelal 
op gemeentegrond.
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Maatschappelijk relevante processen 

Digitale veiligheid wordt meer en meer geïntegreerd met de 
reguliere denkbeelden rond veiligheid. Gemeentebestuurders 
hebben behoefte aan duidelijkheid over hoe zij beter voorbereid 
kunnen zijn op mogelijke digitale ontwrichting.  
 Voor vitaal/cruciale processen en systemen werken de vak-
ministers nu maatregelen en toezicht uit. Die systemen bevinden 
zich op gemeentegrond. De verschillende vakministers hebben 
ieder hun eigen focus. Onderlinge afstemming en samenhang in 
maatregelen en ondersteuning is belangrijk, zodat gemeenten 
hun rol goed in kunnen vullen bij bestrijding van gevolgeffecten 
van digitale verstoring.  
  Ook wanneer processen niet vitaal zijn, kan digitale verstoring 
ervan leiden tot fysieke en sociale onveiligheid en mogelijk tot 
maatschappelijke ontwrichting. Ook al is de gemeente niet ver-
antwoordelijk voor het proces, bij fysieke effecten heeft de 
gemeentebestuurder een rol in de gevolgbestrijding. Inzicht in 
maatschappelijk relevante processen is daarom noodzakelijk. 
Daarop kan een duidelijke rolverdeling bij crises worden ingere-
geld. Dan kan de gemeente de regie nemen en snel bijsturen bij 
digitale incidenten om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen.

Borging digitale veiligheid in beleid
In 2022 wordt het focusblad digitale veiligheid als addendum van 
het Kernbeleid Veiligheid opgeleverd. Dit geeft gemeenten hou-
vast en kaders bij het opnemen van het thema digitale veiligheid 
in de nieuw op te stellen Integraal Veiligheidprogramma’s. Tevens 
wordt er een klankbordgroep met samenwerkingspartners inge-
richt om te sparren over de volledigheid en toepasbaarheid 
ervan.
Het focusblad zal actief verspreid worden onder gemeenten en 
tevens zullen wij op verschillende manieren aandacht vragen voor 
de borging van digitale veiligheid in lokaal beleid.

Activiteiten 
• VNG werkt met de gemeenten een methodiek uit voor het 

bepalen van een top 10 van maatschappelijk relevante 
processen;

• VNG zal naar de rijksoverheid (vakministers van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) blijven aandrin-
gen op samenhang in maatregelen en ondersteuning voor de 
vitale en niet-vitale processen;

• VNG stemt met vakministers af over activiteiten gericht op het 
versterken van de digitale weerbaarheid van ketenpartners; 

• VNG stemt met het Veiligheidsberaad, het CCV, de politie en 
gemeenten de instrumenten af. Denk aan het Kernbeleid  
veiligheid, bestuurlijke netwerkkaarten en de cyberwegenkaart

 
Resultaten
• Een top 10 van belangrijkste maatschappelijk relevante pro-

cessen waar gemeenten belang bij hebben; maar niet verant-
woordelijk zijn voor de uitvoering;

• Een aanpak om het netwerk dat betrokken is bij die processen 
op lokaal niveau in kaart te brengen; Wat is de rol van de ge-
meente? Wat is de rol van de veiligheidsregio (VR)? Hoe kun-
nen gemeente en VR elkaar versterken?  

• Een aanpak om bij een cybercrisis en -incident in die proces-
sen een (bestuurlijk) adequate crisisrol in te vullen. (Wat doe je 
wel en wat doe je niet);

• Een addendum aan het Kernbeleid veiligheid van VNG in de 
vorm van het focusblad digitale veiligheid.

2. Voorbereiding op  
 digitale ontwrichting,  
 incidenten en crises

https://vng.nl/artikelen/kernbeleid-veiligheid-2021
https://vng.nl/artikelen/kernbeleid-veiligheid-2021
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Cybercrime/A4_-_Cyberwegenkaart_totaal_2._JH23.07.2020_.pdf
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Actueel bruikbaar oefenmateriaal 

Er is al divers oefenmateriaal geschikt voor de diverse gemeente-
lijk doelgroepen. De volgende uitdaging is het samenbrengen en 
richten daarvan voor gemeentelijk gebruik.
 
Activiteiten 
• VNG maakt bestaande oefeninitiatieven inzichtelijk en richt 

zich als netwerkpartner op de ontwikkeling van en voor ge-
meenten relevante extra initiatieven. In samenwerking met de 
netwerkpartners;

• VNG brengt de relevante netwerkpartners in het OOV domein, 
zoals VR en IFV, samen om ervoor te zorgen dat ook zij hun rol 
bij de oefeninitiatieven optimaal (gaan) uitvoeren;

• VNG biedt waar nodig (preventief) ondersteunend materiaal 
gericht op het vergroten van bewustwording voor digitale 
veiligheid bij gemeentemedewerkers die niet direct bij inci-
denten en crisis betrokken zijn.

Resultaten  
• Gemeenten hebben een goed overzicht van potentieel rele-

vant oefenmateriaal;
• Gemeenten, IBD  en veiligheidsregio’s werken samen om voor 

gemeenten relevante oefenscenario’s te ontwikkelen, te star-
ten met interne- en laagdrempelige oefeningen en uit te rollen 
over jaarlijkse cyberveiligheidsoefeningen voor de bredere 
digitale openbare ruimte. 

2. Voorbereiding op  
 digitale ontwrichting,  
 incidenten en crises
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Online aangejaagde ordeverstoringen

Een echt nieuwe ontwikkeling is de aandacht o.a. vanuit het 
ministerie van Justitie en Veiligheid voor online aangejaagde 
ordeverstoringen. Een zeer actueel thema waarbij via de sociale 
media oproepen worden gedaan en mensen zich snel kunnen 
organiseren om de openbare orde te verstoren. 
 Online aangejaagde ordeverstoringen kunnen effecten hebben 
in de fysieke ruimte en leiden tot maatschappelijke ontwrichting. 
De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de 
openbare orde en veiligheid en pakt met de veiligheidsregio 
deze incidenten aan. 
 Voor burgemeesters is het daarom relevant om te weten of na 
een oproep de openbare orde dan daadwerkelijk in het geding 
komt, welk handelingsperspectief beschikbaar is om in te grijpen 
bij online aangejaagde ordeverstoringen en digitale criminaliteit 
en  hoe zij (met partnerorganisaties) dit lokaal in kunnen richten 
om kwetsbare inwoners of bedrijven (beter) te beschermen.
 
Activiteiten 
• Werkzaamheden gericht op  het ontwikkelen van de handrei-

king online monitoring OOV, afstemming met gemeenten en 
partners, experts betrekken, verbreden van product, evt. na-
zorg (implementeren en leren mee te werken/ oefenen);  

• Afstemming met J&V over landelijk meldpunt online content 
verwijderen en andere middelen om handelingsperspectief te 
concretiseren;

• Bijdragen aan de verbreding naar een handelingskader digita-
le crisis, in relatie tot het Landelijk Crisisplan Digitaal;  

• Versterken lobby naar J&V vanuit de behoefte van gemeenten;  
• Afspraken met IFV en CCV over samenwerking en inrichten 

ondersteuning OOV/AOV op digitale veiligheid.  
 

Resultaten
• Inventarisatie m.b.t. online aangejaagde ordeverstoringen;
• Handreiking online monitoring OOV; 
• City Deal lokale cyberweerbaarheid ;
• Afgestemd ondersteuningsaanbod OOV/AOV met CCV op 

digitale veiligheid.

2. Voorbereiding op  
 digitale ontwrichting,  
 incidenten en crises

https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/city-deal-lokale-weerbaarheid-cybercrime/
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3. Versterken weerbaarheid inwoners en  
 ondernemers

De gemeente ondersteunt kwetsbare inwoners en bedrijven bij 
preventie en bestrijding van cybercriminaliteit.  De VNG werkt 
hierin samen aan verschillende cyberweerbaarheidsprojecten in 
de gemeenten met de Veiligheidsregio’s en politie, het CCV, IFV 
en verschillende ministeries (Binnenlandse zaken, Justitie en 
Veiligheid en Economische zaken).

Cybercriminaliteitspreventie

De gemeenten bieden, samen met de politie en het OM, onder-
steuning en bewustzijnscampagnes om kwetsbare inwoners en 
bedrijven weerbaarder te maken tegen online fraude en misbruik. 
Afhankelijk van de lokale situatie kunnen verschillende accenten 
gelegd worden, bijvoorbeeld op sexting en geld-ezels of 
whatsapp fraude en ceo-fraude.  
Voor nieuwe vormen van criminaliteit is de huidige wetgeving 
veelal nog onvoldoende ingericht. De parallel met de verant-
woordelijkheidsverdeling en handelingsruimte tussen de 
gemeentebestuurder en politie in de fysieke wereld is niet één op 
één door te trekken in de online wereld.  
 
Activiteiten 
• VNG doet onderzoek naar de verantwoordelijkheidsverdeling 

en handelingsruimte van de gemeentebestuurders in de onli-
ne wereld ten opzichte van de rol van de politie en het OM;  

• VNG biedt versterking aan gemeenten ter ondersteuning van 
kwetsbare inwoners en bedrijven tegen cybercriminaliteit i.s.m. 

het Veiligheidsberaad (VB) en het CCV, onder andere met de 
bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning van de Citydeal ver-
sterken lokale cyberweerbaarheid. 

Resultaten: 
• Citydeal versterken lokale cyberweerbaarheid; 
• Concrete handreikingen en ondersteuning aan gemeenten 

t.a.v. de mogelijkheden bij versterken weerbaarheid van de 
inwoners en bestrijding van criminaliteit; 

• Duidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling en han-
delingsruimte van de gemeentebestuurders in de online we-
reld ten opzichte van de rol van de politie en het OM.

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 
zijn groeiende zorgen binnen het 
veiligheidsbeleid in de stad. Verschillende 
vormen van criminaliteit vinden online 
plaats: van bankfraude tot kindermisbruik.   
Ook komen inwoners sneller in contact met 
radicale groepen en vinden er ‘hate crimes’ 
plaats in de digitale wereld. Desinformatie 
wordt actief verspreid, met als doel mensen 
tegen elkaar op te zetten, de informatie 
van de overheid in twijfel te trekken en zo 
de democratische waarden onder druk te 
zetten. Dit vraagt aandacht voor de 
veiligheid en handhaving zodat inwoners 
zich online veilig kunnen voelen.  
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4. Leiderschap: bestuurlijk gesprek en 
professionalisering

Periodiek het goede gesprek voeren binnen de organisatie zorgt 
voor meer grip op de bestuurlijke en ambtelijke uitdagingen rond 
de diverse aspecten van digitale veiligheid, de samenhang daar-
tussen en het voor gemeentebestuurders relevante handelings-
perspectief. Zo’n gesprek draagt bij aan BIO-compliance, geeft 
aandacht aan de kernpunten verhogen Digitale Weerbaarheid én 
het gemeentelijk richten van assurance. Ook biedt het inzicht in 
welke vraagstukken spelen rondom het versterken van digitale 
openbare orde en veiligheid. Het gesprek kan afwegingen verhel-
deren voor keuze uit de beschikbare middelen om digitale weer-
baarheid bij inwoners en ondernemers te versterken, bijvoor-
beeld met good practices van anderen of deelname aan 
landelijke programma’s. 

De diverse beleidsdepartementen werken, ieder vanuit haar 
eigen perspectief, aan digitale veiligheid. Tegelijkertijd zorgen de 
vele verschillende initiatieven en pilots en diverse overlegtafels 
voor bestuurlijke drukte. De beschikbare capaciteit op cybersecu-
rity en digitale OOV is schaars zowel bij gemeenten en het onder-
zoeksveld, zowel bij beleidsmakers als in de uitvoeringspraktijk. 
Het is een kwestie van tijd voor een grotere groep gemeenten 
tegelijkertijd wordt aangevallen. Dan hebben we bij de gemeen-
ten en in Nederland de capaciteit niet om adequaat te kunnen 
reageren..  

Het is daarom van belang dat de capaciteit en kwaliteit vergroot 
wordt en de activiteiten goed op elkaar afgestemd worden, 
vanuit de ondersteuningsbehoefte van de gemeenten. 

Bestuurlijk gesprek

De resolutie van 2021 geeft een nieuwe aanleiding om bestuur-
lijke gesprekken te organiseren. Bestuurders hebben behoefte 
om jaarlijks structureel peer to peer een gesprek te voeren over 
digitale veiligheid. Dit gesprek vindt plaats tussen bestuur/
management, FG-er en CISO/Adviseur OOV, op basis van 
beschikbare informatie. De eerdere ervaringen met een bestuur-
lijke visitatiecommissie heeft in het verleden goed gewerkt. De 
uitwisseling van good practices wordt door bestuurders aangege-
ven als waardevol. 

Activiteiten 
• VNG organiseert de bestuurlijke gespreksronde. Deze zijn 

gericht op de brede scope van de Agenda Digitale Veiligheid. 
Het doel is dat de periodieke gesprekken structureel gaan 
plaatsvinden.

 
Resultaten 
• Opzet en inrichting projectorganisatie en ondersteuning voor 

de bestuurlijke gespreksrondes ;
• Pilot met 10 gemeenten en uitrol over 50 gemeenten;  
• Evaluatie en bijstelling voor verdere uitrol vanaf 2023.

In de digitale transformatie heeft de 
gemeente naast de benodigde inhoudelijke 
kennis ook gericht leiderschap nodig. 
Professionalisering moet daarom 
voortdurend een punt van aandacht zijn.
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Professionalisering digitale veiligheid

De capaciteit kennis en kunde voor digitale veiligheid is schaars. 
Ook is voor veel beleidsvragen nog fundamenteel onderzoek 
noodzakelijk. Door aansluiting op relevante onderzoeksinitiatie-
ven kunnen de vragen van de bestuurders uitgewerkt worden. 
Coalities die zich richten op onderzoek, vakontwikkeling en digi-
taal leiderschap kunnen we bestuurlijk versterken. Door samen 
gerichte leerprogramma’s te ondersteunen, kunnen we voor 
gemeenten de capaciteit van de VNG, gemeenten en samenwer-
kingspartners ‘behapbaar’ en ‘veilig’ houden. Hiermee willen we 
het voor de gemeenten overzichtelijker maken, zodat het zijn 
effect in de uitvoering niet mist. Dit kan het imago van gemeen-
ten en VNG/IBD als interessante werkgever in de breedte van het 
domein digitale veiligheid versterken.  
  
Activiteiten  
• VNG verbindt relevante functionarissen gericht met elkaar en 

versterkt de communicatie over de samenhang in de thema-
tiek van de brede Agenda Digitale Veiligheid;

• VNG stimuleert kennisdeling en –vermeerdering en het uitrui-
len van good practices via de kenniscentra van IBD en in sa-
menwerking met regionale samenwerkingsverbanden en met 
partnerorganisaties, zoals het CIP,  IFV en het CCV;

• Via IBD en met BZK en NCSC/NCTV versterken we initiatieven 
op cybersecurity; 

• Voor OOV is een samenwerking via het ministerie van JenV 
ingericht met IFV en CCV.  

 
Resultaten:
• Bestuurlijk versterkte initiatieven van partnerorganisaties;
• Onderzoeksagenda Agenda Digitale Veiligheid ;
• Inzicht in aanbod in hoger onderwijs;
• Versterken mogelijkheden voor stages en onderzoek gericht 

op professionalisering OOV en informatiebeveiliging ;

• Inzicht in het maatwerkleeraanbod voor de verschillende func-
tie groepen, vanuit VNG, IBD en in samenwerking met partner-
organisaties, zoals het CIP, het CCV, de Politieacademie en het 
OM.

4. Leiderschap
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5. Europa en Digitale Veiligheid

In mei 2021 is de meerjarige programma aanpak Digitalisering  
en Europa vastgesteld die invulling geeft aan de kaders waar 
Nederlandse gemeenten in de komende jaren aan moeten vol-
doen en/of zullen op moeten anticiperen. De samenhang van de 
maatregelen die de Europese Commissie voorstelt, hebben een 
directe impact op het beleid rondom digitale veiligheid.  
 
Activiteiten 
• De activiteiten van VNG dragen bij aan de realisatie van het 

programma via de ontwikkeling van de adaptieve digitale 
infrastructuur, de invloed, interpretatie en vertaling van de 
Europese wetten die voortkomen uit de Digital Decade (eI-
DAS2.0, AI, Digital Services Act, Digital Market Act, 
Cybersecurity Act, NIS2  en Data Governance Act); 

• Europese kaders worden vertaald naar de praktijk van 
Nederlandse gemeenten waardoor tijdig geanticipeerd kan 
worden bij de implementatie en helpen om de Digitale 
Veiligheidsagenda te versnellen; 

• Via Living-in.eu en de CEMR legt de VNG de verbinding tussen 
lokaal, nationaal en Europees niveau.  

Resultaten 
• Position paper Digitale Veiligheid gericht op Europa en de 

Tweede Kamer ;
• Lobbyplan naar Europese commissie en werkgroepen. 

Naast de landelijke ontwikkelingen zullen 
veel van de nieuwe kaders in de komende 
jaren komen vanuit Europa; via wetgeving, 
nieuwe standaarden en financieringskansen.

https://living-in.eu/
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• AOV: Adviseur Openbare Orde en Veiligheid 
• BALV: Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
• BALV: Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
• BIO: Baseline Informatiebeveiliging Overheid 
• BRP: Basisregistratie personen 
• CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
• CEMR: Council of European Municipalities and Regions
• CERT: Computer Emergency Response Team 
• CIP: Centrum voor Informatiebeveiliging en 

Privacybescherming
• CISO: Chief Information Security Officer 
• ENSIA: Eenduidige Normatiek Single Information Audit 
• FG: Functionaris Gegevensbescherming 
• GGI-Veilig: Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur 
• GRN: Gemeentelijk response netwerk  
• IBD: Informatiebeveiligingsdienst 
• IBD: Informatiebeveiligingsdienst 
• IFV: Instituut Fysieke Veiligheid 
• IRPA: integrale risico-analyse en privacy tool  
• IVP: integraal veiligheidsplan
• Log4J: software die veel gebruikt wordt in webapplicaties en 

allerlei andere systemen. 
• OM: Openbaar Ministerie 
• OOV: Openbare orde en Veiligheid 
• PO: Privacy Officer
• PUN: Paspoort uitvoeringsregeling 
• VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• VR: veiligheidsregio  
• WOZ: Wet waardering onroerende zaken 

Afkortingen
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