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Aan de Raad,

Inwoners en ondernemers verwachten een betrouwbare gemeente die zorgvuldig met informatie 
omgaat. Het gaat daarbij om het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar 
ook een goede kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen.

Gemeente Steenbergen verantwoordt zich, net als ieder andere gemeenten, over 
informatiebeveiliging en kwaliteit middels ENSIA. Dat staat voor Eenduidige Normatiek Single 
Information Audit. De focus van ENSIA ligt op verantwoording aan uw raad. Daarnaast leggen we 
verantwoording af aan de rijksoverheid waar het gaat om het gebruik van landelijke 
voorzieningen. In het kader van de ENSIA dient iedere gemeente jaarlijks een zelfevaluatie op 
verschillende onderdelen te doorlopen. Deze onderdelen betreffen informatieveiligheid (BIO), 
aansluitingen DigiD- en Suwinet en de basisregistraties waarvan de gemeente bronhouder is. 
Meer informatie over de ENSIA kunt u vinden op https://vng.nl/projecten/ensia.

Het college stelt een collegeverklaring ENSIA op over de geselecteerde beveiligingsdoelstellingen. 
Daarnaast zijn afzonderlijke rapportages op de verschillende onderdelen vastgesteld en 
ondertekend.

Een externe, onafhankelijke IT-auditor controleert de collegeverklaring en stelt een rapport op. 
Deze documenten zijn bedoeld voor de verantwoording in de keten (o.a. ministeries, Logius en 
BKWI) en de verantwoording binnen de gemeente. Dit laatste is voor u als raadslid van belang in 
het kader van de toezichthoudende en kader stellende rol die u vervult.

Op 20 april 2022 hebben wij van de IT-auditor met positief resultaat de rapportage mogen 
ontvangen. Inmiddels heeft ook de verantwoording bij ministeries, stelselhouders 
(basisregistraties) en andere ketenpartners plaatsgevonden. De conclusie is dat wij voldoen aan 
de eisen ennormen die gesteld worden. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering en op 
verschillende onderdelen gaan wij daar in 2022 aan werken.
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In de bijlage 'Rapportage ENSIA 2021 voor de gemeenteraad' wordt u op de verschillende 
genoemde onderdelen nader geïnformeerd over de behaalde resultaten en de stand van zaken.

Hoogachtend, ,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemee
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