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Op 9 maart 2Ot6is uw raad geÏnformeerd over de in gang gezette verbeteracties naar aanleiding
van een landelijk onderzoek door de lnspectie Sociale Taken en Werkgelegenheid naar het gebruik
van Suwinet. Suwinet is het landelijke digitale systeem voor het raadplegen van gegevens die nodig
zijn voor de uitvoering van de Participatiewet.

Destijds bleek uit dit onderzoek dat de gemeente Oegstgeest aan

l

van de 7 essenti,äle normen voor

hetwaarborgenvandevertrouwelijkheidvoldeed. ln2016isdaartoehetBeveiligingsplanSuwinet
gemeente Oegstgeest opgesteld en is het gebruik door de medewerkers sterk verbeterd. Nadat de
verbeteringen zijn doorgevoerd voldeed de gemeente Oegstgeest aan alle normen.
Het Beveiligingssplan Suwinet is in 2018 geactualiseerd. Het college heeft het plan vastgesteld en de
ondernemingsraad heeft met de actualisatie ingestemd. Dit laatste is noodzakelijk omdat
activiteiten van medewerkers in Suwinet gelogd worden.
Het Beveiligingsplan uit2076 had een hoge kwaliteit. Het geactualiseerde Beveiligingsplan Suwinet
2018 gemeente Oegstgeest kent daarom slechts een kleine wijzigingen ten opzichte van het oude
plan uit 20Ló:
- ln hoofdstuk 1 is een verwijzing naar het actuele regionale lnformatiebeveligingsbeleid
opgenomen. Tevens zijn de 13 normen die van toepassing zijn op gemeenten opgenomen.
- ln hoofdstuk 2 is opgenomen dat Suwinet geraadpleegd mag worden in het kader van de
kostendelersnorm (Zie ook bijlage 1). Ook is de autorisatietabel uitgewerkt op
persoonsniveau (zie bijlage 2). Twee medewerkers van Leiden hebben toegang tot Suwinet
in verband met hun werkzaamheden voor Oegstgeest in het kader van de

-

participatieverklaring
ln hoofdstuk 3 is opgenomen welke functionarissen via JOIN inzage hebben in de
rapportages van Suwinet
ln hoofdstuk 4 is de passage over incidenten en lokale gebeurtenissen verwijderd. Deze
passage is destijds voortgekomen uit landelijke incidenten. Het beveiligingsplan Suwinet
2018 gemeente Oegstgeest biedt echter voldoende duidelijkheid over kaders voor gebruik.

Tenslotte heeft inmiddels in maart 2OI9 de jaar lijkse ENSIA-audit over 2018 plaatsgevonden en
daarbij zijn alle normen die in Oegstgeest van toepassing inzake SUWI gehaald. ENSIA (Eenduidige
Normatiek Single lnformation Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over
informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en
aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Dit betekent dat de gemeente
Oegstgeest voldoet aan de normen voor Suwinet. De ENSIA-audit is echter breder dan Suwi. Uw

raad wordt via de raadsinformatiebrief over de ENSIA-audit nader geïnformeerd.

bijlage(n)

Beveil igingspl an Suwinet 2018 gemeente Oegstgeest
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