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Bijlage 2 Gebruik van Suwinet
Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2021 van 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).
Suwinet-gegevens worden ten behoeve van de dienstverlening aan onze burgers niet door
serviceorganisaties verwerkt. Hierbij is de eventuele aanwezigheid van IT-serviceorganisaties in
aanmerking genomen.
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

TPM/AR

Participatiewet (Pw)

binnen de gemeente

Nee/Ja

Inkomensvoorziening voor Oudere en
gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
Werknemers (IOAW)

binnen de gemeente

Nee/Ja

Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (IOAZ)

binnen de gemeente

Nee/Ja

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

Nee/Ja

Onderzoek loonbeslag door
NVT
Gemeentelijke Belastingdeurwaarders
Adresonderzoek door Burgerzaken

binnen de gemeente
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Nee/Ja

Gemeentelijk kenmerk bijlage 2 Suwinet: 1616626

Naleving BIO-maatregelen
Met uitzondering van de volgende maatregelen voldoen de interne beheersingsmaatregelen voor de
SUWI-taken op 31 december 2021 in opzet en bestaan aan de doelstellingen uit de
verantwoordingsrichtlijn GeVS 2020:
Organisatie

SUWI-taak

BIO-maatregel

Applicatie

Binnen de gemeente

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.

Suwinet-Inkijk

Aangebrachte verbetering:
De Functionaris Gegevensbescherming heeft de controle en verslaglegging omtrent de bescherming
van persoonsgegevens en privacy vastgelegd in het interne controle plan van 2022. Hiermee wordt
geborgd dat de juiste opvolging aanwezig is, met daarbij de bijbehorende verslaglegging ter
bewijsvoering voor de ENSIA-audit. Het interne controle plan wordt per kwartaal gerapporteerd aan de
gemeentesecretaris.
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