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Peter Kuiken

Onderwerp

Kaderbrief 2023 met zienswijzen gemeenteraden

Samenvatting

De Kaderbrief 2023 is in december 2020 door het Dagelijks Bestuur aangeboden aande
gemeenteraden om hun zienswijzen hierop te geven.
De Adviescommissie bespreekt deze stukken in haar vergadering van 14 maart 2022 en
brengt advies uit aan het DB.
Het Dagelijks Bestuur bespreekt deze stukken met het advies van de AC in haar
vergadering van 23 maart 2022.
Van de deelnemende gemeenten zijn de volgende zienswijzen ontvangen.
Gemeente

Zienswijze

Medemblik

Positief,
Met de aanvulling:
Het bestuur te wijzen op het feit dat:In
kader van informatiebeveiligingsvereisten er een onderzoek plaatsvindt bij
SSC DeSom en de KOM gemeenten via
de Rekenkamercommissie. De
uitkomsten hiervan zijn nog onbekend.
Wel moeten we er van uit gaan dat er
bevindingen zullen zijn, die op korte en
langere termijn opgelost moeten worden.
Hiervoor zal extra financiering(eenmalig
en structureel) benodigd zijn.

Maatregelen die al opgenomen zijn in een
plan van aanpak informatieveiligheid
(opgesteld door deCISO KOM
gemeenten), kunnen niet worden
uitgevoerd, omdat de extra benodigde
middelen hiervoor onlangs zijn
afgewezen. Dit betekent ook dat ermeer
achterstand ontstaat op te nemen
maatregelen en daarmee het risico van
grotere verstoringen, dan wel kansen op
hacks en uitval van onze systemen
steeds meer zal toenemen.

Wij op de aangevraagde middelen bij de
begroting 2023, conform afsprakendie
gemaakt zijn in 2022, een
goede onderbouwing terugzien.

Reactie Directie
DeSom
Het betreft een
Rekenkamer
onderzoek van de
gezamenlijk
Rekenkamer van de
Gemeente Opmeer en
Medemblik. Al wordt er
“de KOM gemeenten”
in de zienswijze
genoemd, de
gemeente Koggenland
is hier geen onderdeel
van (zij hebben hun
eigen Rekenkamer).
Dit plan was een
concept waar geen
besluitvorming op is
geweest. Op dit
moment wordt er door
de CISO’s in overleg
met de
portefeuillehouders een
aangepaste notitie
geschreven van de door
de CISO’s noodzakelijk
geachte maatregelenom
de dreigingen te kunnen
beheersen.
De begroting is
gebaseerd op de
Kaderbrief 2023. Als
tijdig (voor 11maart) de
input wordt ontvangen

van de door de CISO’s
toegezegde memo,
kunnen in de
voorjaarnota en
begroting 2023 de
daarmee behorende
structurele- en
incidentele kosten
worden meegenomen.
Koggenland

Opmeer

Positief,
Een positieve zienswijze op het
beschreven deel van de kadernota
SSC DeSom 2023 af te
geven.

Positief,
Ook hier wordt aandacht gevraagd
voor de te nemen aanvullende
maatregelen m.b.t. de
informatiebeveiliging die door de
CISO’s worden onderzocht en
opgetekend in de eerder bedoelde
memo.

De directie is content
met de positieve
zienswijze. Geen
nadere toelichting
vanuit de Directie
SSC DeSom.
Op dit moment wordt er
door de CISO’s in
overleg met de
portefeuillehouders een
aangepaste notitie
geschreven van de door
de CISO’s noodzakelijk
geachte maatregelenom
de dreigingen te kunnen
beheersen.

In de voorjaarnota 2022
en begroting 2023 zijn
de structurele en
incidentele kosten van
de hiervoor bedoelde
memo opgenomen.
Stede Broec

Drechterland

Enkhuizen

Positief,
Onder voorwaarde een positieve
zienswijze af te geven over de
kaderbrief 2023 van de
gemeenschappelijke regeling Shared
Service Center DeSom.
I. In volgende begrotingen de
benodigde investeringen in digitale
veiligheid in kaart te brengen en te
verdisconteren.
Positief,
Onder voorwaarde dat in de volgende
begrotingen de benodigde investeringen
in de digitale veiligheid inkaart worden
gebracht en meegenomen in de
begrotingen.

Zie de opmerking van de
directie bij Opmeer.

Zie de opmerking van de
directie bij Opmeer.

Positief,
Onder voorwaarde dat in de volgende
Zie de opmerking van de
begrotingen de benodigde investeringen in de directie bij Opmeer.
digitale veiligheid in kaart worden gebracht en
meegenomen in de begrotingen

Voorstel

Het Dagelijks Bestuur stelt de Kaderbrief 2023 incl. de beschikbare zienswijzen
vast.
Het Dagelijks Bestuur verzoekt de directie deze aan te bieden aan het Algemeen
Bestuur ter besluitvorming in haar vergadering van 20 maart 2022.

Interne
toetsing

O Juridische gevolgen

O Financiële gevolgen

O Personele gevolgen

O Item voor de PVT

Nadere
toelichting

P.A. Kuiken
Directeur SSC DeSom

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum

23 maart 2022

Nummer
Voorstel

Het Dagelijks Bestuur stelt de Kaderbrief 2023 incl. de beschikbare
zienswijzen vast.
Het Dagelijks Bestuur verzoekt de directie deze aan te bieden aan het
Algemeen Bestuur ter besluitvorming in haar vergadering van 30 maart
2022.

Besluit

Het Dagelijks Bestuur besluit conform het voorstel.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. 23 maart 2022
de voorzitter,

de directeur,

F.R. Streng

P.A. Kuiken

