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Informatieveiligheid moet beter concludeert de Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse (RKC) is halverwege 2021 een onderzoek gestart
naar Informatieveiligheid bij de gemeente Lisse. De conclusie uit dit onderzoek is dat de
Informatieveiligheid beter moet bij de gemeente Lisse.

Niet alles is goed vastgelegd
Bij elke organisatie kan gekeken worden naar het volwassenheidsniveau van
Informatieveiligheid. Hiervoor wordt een schaal van 1 tot 5 gebruikt. Bij gemeente Lisse
wordt het volwassenheidsniveau geschat op 2. De gemeente Lisse werkt vaak volgens de
richtlijnen. Maar nog niet alles is volgens deze richtlijnen vastgelegd. De RKC HL adviseert om
meer aandacht te besteden aan het tijdig vastleggen van procedures.

Functionarissen
De gemeente Lisse heeft verschillende functionarissen die zich bezighouden met
Informatieveiligheid. Momenteel zijn zij vooral nog operationeel-tactisch bezig. Aan de
controlerende en adviserende rol komen zij nog te weinig toe. De RKC HL adviseert om de
functionarissen onafhankelijk van de lijn te positioneren. En zorg ervoor dat zij meer vanuit
hun strategische en adviserend rol kunnen opereren.

Betrokkenheid raad
De directie van HLTsamen en het college van Lisse ontvangt jaarlijks de stand van zaken over
Informatieveiligheid. De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd via het jaarverslag.
Daarnaast alleen bij zeer ernstige datalekken. De RKC HL adviseert dat de raad aangeeft hoe
vaak en op welke wijze zij informatie willen ontvangen over dit onderwerp.

Kennis en bewustzijn over informatieveiligheid
De medewerkers van de ambtelijke organisatie kunnen veel informatie over
informatieveiligheid vinden op het intranet of ontvangen tijdens presentaties over dit
onderwerp. Sinds 2018 krijgen de medewerkers e-learning aangeboden. Helaas voelen niet
alle managers de urgentie om medewerkers hierop aan te spreken. De RKC HL stelt voor om
deelname aan de e-learning verplicht te stellen voor alle medewerkers. En er voor te zorgen
ervoor dat het management hier ook op toeziet.

Inlooptest
Tijdens dit onderzoek hebben ethische hackers geprobeerd de serverruimte en de niet
toegankelijke ruimten voor bezoekers binnen te komen. Zij zijn daadwerkelijk in
kantoorruimten van het gemeentehuis geweest. De serverruimte hebben ze niet bereikt. De
RKC HL heeft verbeterpunten doorgegeven. En adviseert om de op te pakken.
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Prae Advies. Het rapport wordt in mei
besproken in de gemeenteraad van Lisse.
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