
Bijlage 2 Gebruik van Suwinet
Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2020 van de gemeente 
Weert. Onderwerp van de verklaring is het gebruik van Suwinet. Deze verklaring heeft betrekking op 
de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2020 welke is gebaseerd op geselecteerde controls uit de Baseline 
Informatieveiligheid Overheid (BIO). 

Het college van B en W is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het 
gebruik van Suwinet en legt hierover verantwoording af.  

  

  

  

  



Gebruik van Suwinet voor SUWI-taken
Voor de volgende taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt: 

  
Taak Organisatie PTM/AR 
Participatiewet (Pw)  Binnen de gemeente Weert     
Inkomensvoorziening voor Oudere 
en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
Werknemers (IOAW) 

 Binnen de gemeente Weert      

Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (IOAZ) 

 Binnen de gemeente Weert     

  
Gebruik van Suwinet voor niet-SUWI-taken
Voor de volgende niet-SUWI-taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt: 

  
Taak Organisatie TPM/AR 
Hulp aan vroegtijdig schoolverlaters 
door Regionaal Meld- en 
Coördinatiecentrum (RMC) 

RMC regio     NVT

Onderzoek loonbeslag door 
Gemeentelijke 
Belastingdeurwaarders 

NVT     NVT 

Adresonderzoek door Burgerzaken Binnen de gemeente Weert     NVT

Naleving BIO-maatregelen
Op dit moment voldoet de gemeente Weert niet volledig aan alle interne beheersmaatregelen inzake 
Suwinet op 31 december 2020 in opzet en bestaan aan de geselecteerde controls.

Bij gemeente Weert zijn tekortkomingen ontdekt bij normen 6.1.2, 7.2.2 en 18.1.4.

Deze tekortkomingen worden in een verbeterplan opgelost. Na een eventuele heraudit kan het 
akkoord alsnog per brief geformaliseerd worden. 

Met uitzondering van de volgende maatregelen voldoen de interne beheersingsmaatregelen voor de 
SUWI-taken op 31 december 2020 in opzet en bestaan aan de doelstellingen uit de 
verantwoordingsrichtlijn GeVS 2020: 



  
Organisatie SUWI-taak BIO-maatregel Opmerkingen verbetering
binnen de 
gemeente 
Weert

Participatiewet 
(Pw) 

6.1.2 Conflicterende 
taken en 
verantwoordelijkheden 
behoren te worden 
gescheiden om de kans 
op onbevoegd of 
onbedoeld wijzigen of 
misbruik van de 
bedrijfsmiddelen van de 
organisatie te 
verminderen.

Het is onduidelijk of het 
resultaatprofiel van de 
beheerder SUWINET 
formeel is vastgesteld. Het  
kan niet worden 
aangetoond.

Actie bij HRM uitgezet; 
Buitenhekplus heeft de 
invoering van het 
functiewaarderingssysteem 
HR21 voor de gemeente 
begeleidt/geïmplementeerd.

Opgevraagd wordt een B&W 
besluit waarmee de 
functieprofielen zijn 
vastgesteld.

binnen de 
gemeente 
Weert

Participatiewet 
(Pw)

7.2.2 Alle 
medewerkers van de 
organisatie en, voor 
zover relevant, 
contractanten behoren 
een passende 
bewustzijnsopleiding en 
-training te krijgen en 
regelmatige bijscholing 
van beleidsregels en 
procedures van de 
organisatie, voor zover 
relevant voor hun 
functie.

De procedure opleiding en 
training staat in het 
informatiebeveiligingsplan 
maar in 2020 heeft er géén 
training voor alle 
medewerkers van Weert 
plaatsgevonden

Gebruikers SUWInet van de 
afdeling WIZ zullen een 
training worden 
aangeboden dan wel zal 
tijdens periodieke briefings 
mbt gebruik SUWI aandacht 
worden besteedt aan het op 
peil brengen/houden van 
het bewustwordingsniveau. 
Vastlegging hiervan is een 
verbeterpunt.

binnen de 
gemeente 
Weert

Participatiewet 
(Pw)

18.1.4 Privacy en 
bescherming van 
persoonsgegevens 
behoren, voor zover 
van toepassing, te 
worden gewaarborgd in 
overeenstemming met 
relevante wet- en 
regelgeving.

Het privacybeleid staat op 
www.weert.nl. 

 is de Privacy 
Officer. n is 
de Functionaris 
Gegevensbescherming. 
Verwerkingsregister Weert 
ontvangen. In het 
informatiebeveiligingsplan 
staat opgenomen 
waarvoor Suwinet-inkijk 
gebruikt mag worden (en 
waarvoor niet).

Onvoldoende aangetoond:

Organogram, 
Functieprofielen Verslagen 
periodieke onderzoeken 
naleving.

Het organogram wordt 
aangeleverd.

Hier zijn meerdere 
afdelingen op terug te zien 
waaronder Informatie en 
Concernstaaf. De PO (en ook 
de CISO) vallen onder 
afdeling Informatie. De FG is 
ondergebracht bij 
Concernstaf. V.w.b. de 
functieprofielen wordt 
verwezen naar 6.1.2.

De Verslagen zijn al 
aangeleverd.

http://www.weert.nl/



