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1. Opening 
De heer Franx opent deze extra vergadering en licht toe waarom hij deze georganiseerd heeft. Hij geeft 
aan dat het rapport van de RKC van de gemeenten Opmeer en Enkhuizen de aanleiding voor het AB was 
een contra expertise op hun bevindingen uit te laten voeren door bureau Noordbeek. Naar aanleiding 
van die presentatie is aan SSC DeSom de opdracht gegeven een ‘Meerjaren uitvoeringsplan 
informatiebeveiliging’ op te stellen. Dit is onder aansturing van Monique den Adel van bureau Quarant 
gedaan. Inmiddels is er een 0.7 versie van dat plan van aanpak ter informatie aan de leden van het AB, 
de directie van WerkSaam en de voorzitter van de Adviescommissie verzonden. Er wordt door de 
voorzitter nadrukkelijk aangegeven dat hier nog ambtelijk advies ter validatie op wordt gegeven. 
 
Het rapport zal vandaag kort worden toegelicht door Monique den Adel. Zo snel als mogelijk is zal een 
versie 0.9 worden voorgelegd aan de ambtelijke organisatie en WerkSaam, zodat de Adviescommissie 
hier een advies voor het dagelijks bestuur voor kan opstellen. Er is een speciaal welkom voor mevrouw 
Dölle van WerkSaam. 
 
De heer Franx geeft aan dat de gemeenten Opmeer en Medemblik dit Hoffmann rapport in de 
openbaarheid hebben gebracht en dat daar (gelukkig) weinig ‘ruis’ over is geweest in de media.  
 
2. Rekenkameronderzoek en alles wat daaruit voortkomt    
Mevrouw ten Adel van Quarant geeft een korte toelichting op het tot stand komen van het voorliggende 
rapport. 
Op pagina 8 staat een flowschema. Deze is mede tot stand gekomen nadat de adviezen van Hoffmann 
en Noordbeek zorgvuldig zijn bekeken en geanalyseerd. Voor het tot stand komen van deze 0.7 versie 
van het MIB hebben er, naast de nodige desk research, interviews met CISO’s en informatiemanagers 
van de gemeenten plaatsgevonden. Hier is ook de CISO van WerkSaam onderdeel van geweest. 
WerkSaam geeft aan zich nog niet specifiek te hebben uitgesproken omdat zij onduidelijkheid hebben 
over hoe hun input zich verhoudt tot hun status als afnemer. Daarnaast hebben zij de Hoffmann en 
Noordbeek rapporten niet vooraf ontvangen. Er zijn door Quarant in beginsel drie vragen opgesteld en 
voorgelegd. De antwoorden zijn generiek gemaakt, maar wel is alles is 1 op 1 teruggekoppeld.  
De vraag of WerkSaam als afnemer meegenomen wordt als lid voor de besluitvorming alhier, komt ter 
tafel.  



 

De heer Franx geeft aan dat het belangrijk is, dat WerkSaam hierbij betrokken is en dat bij het 
vervolgtraject van het opstellen van het MIB er ook WerkSaam betrokken wordt. Besloten wordt dat 
WerkSaam wel alle rapporten krijgt en in het vervolgonderzoek wordt meegenomen, maar in de 
besluitvorming geen rol zal spelen. 
 
Mevrouw Dölle geeft aan dat zij graag aan de AB tafel wil blijven aanschuiven. Hier zal men later op 
terugkomen. 
 
Willem Essen geeft aan  dat er in de begroting van het MIB op pagina 5 een fout staat; de kolom 120 K 
structureel voor 2023 moet ook 2024 geplaatst worden. 
 
Gerard van den Hengel geeft aan dat een meerjarenplan goed is, maar dat we ons nu in een 
crisissituatie bevinden qua veiligheid met DeSom. Hij ziet in het MIB graag terug waar we volgend jaar 
zullen staan qua veiligheidsniveau. Er wordt aangedrongen op versnelde realisatie van de 
netwerksegmentatie. De CISO van DeSom geeft aan dat er weliswaar 46K in de begroting staat 
opgenomen (vanuit de voorjaarsnota), maar dat dit slecht een beperkt incidenteel budget is dat 
samenhangt met de realisatie van segmentatie (zowel netwerk- als functionele segmentatie) over 
meerdere jaren met bijbehorende (structurele) kosten. De heer Van den Hengel dringt aan om 
segmentatie naar voren te halen en op zeer korte termijn in te gaan richten. De aanwezigen van het AB 
zijn het hiermee eens en bevestigen dit. De CISO van DeSom zegt toe dit te gaan doen en zal uiterlijk 
woensdag 28 september (vanuit een nog op te stellen plan van aanpak) gaan starten met het inrichten 
van de technische netwerksegmentatie. De functionele segmentatie zal onderdeel van het aan te passen 
MIB zijn, inclusief planning van benodigde de personele inzet in aantal en tijd van de deelnemers. 
 
Mevrouw Bonsen geeft aan, dat het niet goed is dat dit pas wordt gerealiseerd na goedkeuring van de 
voorjaarsnota’s. Zij vindt dit onlogisch en benadrukt het niet prettig te vinden, dat Koggenland in deze 
situatie is beland en dat het niet in lijn is met de afspraken die in juli zijn gemaakt. Tevens wil zij het 
aantal benodigde fte’s terugzien in de begroting voor de komende maanden. De directeur van DeSom 
geeft aan dat realisatie naar zijn inzicht nog niet mogelijk was omdat er geen unanimiteit binnen het AB 
(zoals in de GR van DeSom voorgeschreven) was. Overigens betreft de 46K slechts incidenteel geldt. Bij 
uitvoeren van de volledige segmentatie (zie de planning en begroting in het MIB) ontstaan er ook 
structurele kosten. Mevrouw Ten Adel geeft aan, dat deze structurele- en personele kosten m.b.t. de 
segmentatie (inclusief het aantal benodigde FTE’s) wel gespecificeerd zijn in de MIB. Ook WerkSaam zal 
in de begroting worden meegenomen. Het punt van mevrouw Bonsen wordt door meerdere 
aanwezigen onderschreven. 
 
Mevrouw Hellingman geeft aan, dat de adviescommissie eerst advies moet uitbrengen aan het dagelijks 
bestuur na ambtelijke consultatie en validatie, voordat er überhaupt iets kan gaan gebeuren. Zij wil dat 
de segmentatie (dit is de technische- en functionele segmentatie) nu wordt begroot en geregeld. 
Mevrouw Hellingman geeft ook aan, dat het voorliggende rapport nog niet rijp is om in de 
adviescommissie te brengen. Dat heeft de directeur van DeSom ook nadrukkelijk aangegeven. De 
volgende AC is op 5 oktober, maar dit lijkt te ver weg. 
Geconcludeerd wordt, dat het rapport (MIB) nu eerst – met spoed – klaar gemaakt dient te worden en 
vervolgens met spoed in de AC gebracht dient te worden. Daarbij wordt gevraagd om een duidelijke 
impactanalyse in het rapportage t.b.v. het voorleggen aan de gemeenteraad. Tevens dient op korte 
termijn de begroting van de segmentatie rond te zijn. De CISO van DeSom geeft aan dat dit uiterlijk 
woensdag 28 september gereed is. 
Zodra e.e.a. gereed is, wordt dit eerst voorgelegd aan het AC alvorens er later een inhoudelijke discussie 
kan plaatsvinden in het AB. 
 
Besloten wordt, dat de (technische)segmentatie met spoed direct door DeSom wordt uitgevoerd. 
 



 

Voor het vervolg van het MIB gaat Quarant het voorliggende rapport delen met de CISO’s en 
informatiemanagers en voorleggen aan de adviescommissie. De looptijd hiervoor is gepland op 15 
dagen. Daarna kan het AB weer bij elkaar komen.  
Aangegeven wordt, dat er veel huiswerk voor zowel de gemeenten als DeSom ligt. Daarnaast dient de 
volgordelijkheid te worden aangepast. Jaap Koortens gaat dit namens DeSom met de CISO’s van de 
gemeenten doornemen op haalbaarheid en planning. 
 
De heer Visser haalt de outsourcingsregie aan op pagina 9 van het rapport. De kosten van het 
uitbesteden van gedeelten van de informatiebeveiliging, moet worden meegenomen in het rapport.  
Op pagina 28 wordt gesproken over legacy applicaties. Er wordt aangegeven dat het niet alleen gaat om 
de locale applicaties, maar de applicaties voor alle gemeenten. Ook dit zal worden opgenomen in het 
rapport. 
 
Mevrouw Ten Adel van Quarant geeft aan alles met spoed te zullen becommentariëren en verwerken in 
samenwerking met de CISO’s en Informatiemanagers van de deelnemende gemeenten, WerkSaam en 
DeSom. 
 
Mevrouw Dölle geeft aan dat voor de vergelijk WerkSaam is vergeleken met een gemeente van 
vergelijkbare omvang, dit is de gemeente Koggenland. Opmerking hierbij is, dat dit niet geldt voor het 
applicatielandschap. Dat is echt anders. WerkSaam is voornemens om komend jaar volledig in de Cloud 
te gaan werken en geeft aan nog niet te weten of dit via DeSom zal gaan lopen. De directeur van DeSom 
geeft aan, dat op dit moment alle koppelingen van SAAS (Cloud) applicaties worden beheerd door 
DeSom. 
 
De gemeenten zullen het presidium raadplegen, om de raden voortijdig te kunnen informeren. 
 
Er wordt aangegeven, dat het erg tegenvalt dat er tijdens dit extra AB een crisisplan werd verwacht, 
maar dat er nu een meerjarenbegroting voorligt ter bespreking. 
 
De heer Franx geeft aan dit rapport bijzonder voortvarend opgesteld is. Zijn complimenten daarvoor. 
Hij geeft aan als AB nu te bekijken wat er eerst gedaan moet worden en wat dit voor kosten met zich 
meebrengt. 
 

1. Oplossen crisisgedeelte; focus op mensen en tijd (dit dient volgende week woensdag gereed 
voor het AC te zijn). 

2. Meerjarenplan. 
 
De directeur van DeSom vraagt aan de Gringhuis wat zijn definitie is van het crisisgedeelte. Wat hem 
betreft zijn dit wachtwoordenbeleid (inmiddels aangepast), segmentatie en de active directory.  
 
 
Verder niets meer aan de orde zijnde, verlaten de deelnemers van DeSom de vergadering en gaat het 
extra AB verder in een besloten gedeelte. 

 
 

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur GR SSC DeSom, 
Datum: … december 2022 

 
 
 
 

 
……………………………………………………….              ………………………………………………… 
J. Franx, voorzitter    G.J. van den Hengel, secretaris 


