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AMENDEMENT "Visie en daadkracht n.a.v. ZRK-rapport informatieveiligheid"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 september 2018, ter bespreking van
Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid

Constaterende dat:
- De ZRK een gebrek aan samenhang in documenten, een gebrek aan inzicht in actualiteit en
geldigheid van documenten, een kwetsbaarheid in de beheersing van de informatieveiligheidsrisico’s
en een ten opzichte van eerdere rapportages niet verbeterde situatie ten aanzien van
beveiligingskwesties van ICT-systemen en gedrag rapporteert in het onderzoeksrapport
Informatieveiligheid Provincie Noord-Brabant;

Overwegende dat:
- Gezien de conclusies van de ZRK het huidige informatiebeveiligingsbeleid niet meer volstaat en aan
vervanging toe is;
Besluiten:
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Ontwerpbesluit 56/18 Bfals volgt te wijzigen:
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In te stemmen met de conclusies uit het onderzoeksrapport van de Zuidelijke Rekenkamer;
Het college van Gedeputeerde Staten op te dragen om:
a. op de kortst mogelijke termijn een samenhangende informatie(beveiligings) visie en bijbehorend
beleidsplan ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden, waarbij de insteek is de
informatieveiligheid daadwerkelijk naar een hoger niveau te tillen;
b. Daarbij versplintering over meerdere documenten te voorkomen en in de documenten
duidelijkheid te geven over de status ervan en de samenhang met andere relevante documenten;
c. In de uitvoering voor voldoende continuïteit in de ingevulde verruimde capaciteit te zorgen,
daadwerkelijk en voortvárend de voorgenomen (verbeter)acties door te zetten en strakker te sturen
op naleving van kaders, richtlijnen, procedures en werkafspraken;
Provinciale Staten op te roepen om, met het oog op hun controlerende rol, alert te blijven op de
informatieverstrekking door Gedeputeerde Staten over informatieveiligheid en zelf meer structureel
aandacht te vragen voor het onderwerp;”

En gŵn over tot de orde van de dag.
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