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De Inspectie Sociale Zaken en Werþelegenheid is op r september 2o1S een onderzoek gestart
naar het gebruik van Suwinet binnen alle gemeenten. In dit onderzoek wordt uitgegaan van zeven
essentiële normen voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid, opgenomen in het
Normenkader Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SLIWI (GeVS).

Alle gemeenten ontvangen na het invullen van de wagenlijst allereerst een conceptverslag van de
bevindingen, gevolgd door een definitief verslag. Op basis van de uitkomsten van het definitieve
verslag kan een escalatieprotocol in werking treden (bij niet voldoen aan één of meerdere
normen). Bij in gebreke blíjven kan uiteindelijk afsluiting van Suwinet het gevolg zijn.
De Inspectie stuurt uiteindelük (planning april/mei) een eindrapport van het gehele onderzoek
aan de Eerste en Tweede Kamer. Dit rapport is openbaar en bevat de scores van alle 393
gemeenten op de zeven normen.

Ook Oegstgeest heeft de wagenlijst ontvangen, ingeluld en retour gestuurd. Op 4 februari zo16
heeft de gemeente Oegstgeest het definitieve verslag met de bevindingen van de Inspectie
ontvangen. Uw raad heeft deze ook gekregen. We voldoen slechts aan l van de 7 essentiële

normen.
Omdat naar aanleiding van het invullen van de wagenlijst al duidelijk was dat Oegstgeest in zeer
beperkte mate zou voldoen, is in oktober zor5 alvast begonnen met het updaten van het
beveiligingsplan Suwinet omdat dat sterk verouderd was. Dit heeft geresulteerd in een nieuw
'Beveiligingsplan Suwinet Gemeente Oegstgeest'(zie bijlage) dat, met de uiwoering ervan, voldoet
aan de zeven essentiële normen. Jaarlijkse evaluatie is onderdeel van het beveiligingsplan.

Dit nieuwe beveiligingsplan hebben r"ij op 1 maart zo16 vastgesteld onder voorbehoud van
instemming door de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft op I maart zo16 ingestemd
met het plan.
Wij zijn ons er van bewust dat uiwoering geven aan dit plan een continue proces is dat doorlopend
aandacht vereist. Wij hebben er vertrouwen in dat dit nu binnen de organisatie goed geborgd
wordt.

Burgemeester en wethouders van
de secretaris

6e-,
3( 0co \urqü"!t^lnt
U
Bijlage: Beveiligingsplan Suwinet Gemeente Oegstgeest

