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Onderwerp
Vaststellen Informatiebeleid en Informatiebeveil ig ingsbeleid Weert

Voorstel
Vaststelling van het Informatiebeleid en het Informatiebeveiligingsbeleid van de Gemeente
Weert.

Inleiding
Het ínformatiebeleid is een van de resultaten uit het Masterplan Informatie
Informatiearchitectuur. Het Informatiebeveiligingsbeleid is een onderdeel van het
Informatiebeleid, maar is als zelfstadig document vereist bij alle zelf-evaluaties en audits
die betrekking hebben op informatieveiligheid. Het informatiebeveiligingsbeleid is
afgestemd met Roermond en Venlo tijdens het 3-wekelijkse informatieveiligheid
overleg(IBO).
Beide beleidstukken zijn nodig om sturing te kunnen geven aan informatiemanagement en
informatieveiligheid en zijn leidraad voor huidige en toekomstige operationele plannen.

Beoogd effect/doel
De gemeente zal in staat zijn om adequaat in te spelen met haar informatievoorziening op
de snel veranderende omgeving en wetgeving.
De gemeente zal minder kwetsbaar zijn voor beveiligingsincidenten en meer controle
hebben over de gevolgen van eventuele incidenten.

Argumenten
Van reactief naar proactief.
Ten aanzien van beveiligingsincidenten is het beter te voorkomen dan te genezen

Integraal (informatie-) management.
Afstemming van informatiserings projecten zal er voor zorgen dat op een efficiënte manier
wordt omgegaan met de beschikbare resources (mensen en middelen).
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Risicobeperking.
Het samenvoegen van de diverse informatiebeveiligingsplannen tot één
informatiebeveiligingsbeleid reduceert risico's m.b.t. tot informatieveiligheid en de daarop
toegepaste evaluatie en audits.

Kanttekenlngen en rlslco's

Financiële, personele en juridische gevolgen

Uitvoering/evaluatie

Communicatie/participatie

Overleg gevoerd met

Intern:
André Gronsveld
Marco van Dijk

Extern:

Informatie Beveiliging Overleg (Regio-overleg Weert, Roermond, Venlo)

Bijlagen
GBD-100 - Informatiebeleid Gemeente Weert
GBD-200 - Informatiebeveiliging Beleid Gemeente Weert versie 2.0
GBD-201 - Informatiebeveiliging Plan WIZ
GBD-202 - Informatiebeveiliging Plan BRP en Waardedocumenten
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