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Start Pilot WOZ, gemeenten gezocht voor deelname
De pilot met domeinspecifieke WOZ-vragen over informatieveiligheid, informatiearchitectuur en systeembeheer start binnenkort.
In de eerste fase bespreken de pilotgemeenten, de Waarderingskamer en VNG de
WOZ-vragen en de bestuurlijke verantwoordingsrapportage en beoordelen deze op
begrijpelijkheid en relevantie. Ook onderzoeken de partijen of de vragenlijst goed
werkbaar is voor de medewerkers die de vragenlijsten moeten invullen. Ten slotte
wordt ook bekeken wat de impact is van de voorgenomen werkwijze voor de WOZmedewerkers, ENSIA-coördinatoren en de Waarderingskamer. Bij een positief verloop
van de eerste fase worden de WOZ-vragen en de rapportage in een besloten deel van
ENSIA geïmplementeerd. Deze omgeving komt per 1 oktober voor de pilotgemeenten
beschikbaar. De deelnemende gemeenten hebben dan in de oktobermaand de
gelegenheid om de WOZ-vragen in ENSIA te beantwoorden en de bestuurlijke
verantwoordingsrapportage op te vragen en te beoordelen.
Bij de pilot zijn zowel WOZ-medewerkers als ENSIA-coördinatoren betrokken. Lijkt het
u interessant om ook mee te doen in deze pilot, laat dit ons uiterlijk 17 juli weten
via ensia@vng.nl. De inspanning die het kost bedraagt circa een halve dag per maand

(2 x 2 uur per persoon) gedurende de periode juli-augustus en oktober-november. Wij
streven ernaar dat de pilotgroep een goede afspiegeling is van de gemeenten
(groot/klein, regio, zelf uitvoerend/samenwerkingsverbanden).

Gebruik van verouderde webbrowsers
Uit een analyse van het netwerkverkeer op ENSIA.nl blijkt dat nog steeds gemeenten
gebruik maken van sterk verouderde versies van webbrowsers. Dat brengt, naast
beveiligingsrisico’s ook problemen met zich mee in het gebruik en de werking van de
ENSIA-tool. Begin juli wordt de beveiliging van de ENSIA-tool verder aangescherpt
waardoor mogelijk problemen kunnen gaan optreden als een oude webbrowser wordt
gebruikt. Het advies is om alleen webbrowsers te gebruiken die door de leverancier
worden ondersteund en niet ouder zijn dan N-2; dit houdt in dat de versie maximaal
twee updates mag achterlopen.

Bijdrage gevraagd van gemeenten aan onderzoek
volwassenheidsbeeld cybersecurity riolering
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur verricht FOX-IT op dit moment
onderzoek naar de volwassenheid bij het implementeren van
cybersecuritymaatregelen binnen de watersector. Hiertoe doet FOX-IT een beperkte
steekproef. Voor het proces afvalwatertransport (communale riolering) zoekt IenW naar
een aantal gemeenten dat op basis van vrijwilligheid bereid is te participeren in dit
onderzoek. Meerwaarde voor deze gemeenten is dat zij goed overzichtelijk beeld
krijgen van het volwassenheidsniveau van de cyberweerbaarheid van het rioolstelsel.
Dit doet FOX-IT op basis van een baseline die naar het zich laat aanzien goed
inpasbaar is in ENSIA. De bijdrage die vanuit participerende gemeenten wordt
gevraagd is om, met gebruikmaking van de antwoorden die toch al worden gegeven
tijdens de ENSIA-zelfevaluatie, een sjabloon met vragen te beantwoorden. Daarna
vindt een interview met FOX-IT plaats. De rapportage die wordt opgeleverd is
vertrouwelijk en wordt alleen tussen FOX-IT en de desbetreffende gemeente gedeeld.
IenW ontvangt van FOX-IT alleen een geanonimiseerd sectorbeeld, dat ook
vertrouwelijk wordt behandeld. Het onderzoek start na de zomer en wordt in Q3 2020
afgerond. Voor inhoudelijke vragen rond achtergrond, scope en diepgang van dit
onderzoek kunt u direct contact opnemen met Liang de Beer via:
liang.de.beer@minienw.nl.

Indien uw gemeente wil deelnemen aan het onderzoek kunt u zich daarvoor melden bij
de ENSIA-helpdesk ensia@vng.nl.

Suwinet TPM bij RMC-taken
In de Handreiking Uitvoering ENSIA 2020 wordt de carve-out methodiek voor Suwinet
uitgelegd.
Vanuit gemeenten hebben wij de vraag gekregen of deze methodiek ook geldt voor
RMC-taken, dit is niet het geval.
De RMC-gemeenten die ondersteunen hoeven geen TPM te overleggen. Dit is de taak
van één gemeente in een regio en de gemeente voert deze zelf uit. De autorisaties
voor RMC-medewerkers die op andere locaties werken worden aangemaakt vanuit de
gemeente die aangewezen RMC-gemeente is.
Voorbeeld
Veendam is de aangewezen RMC-gemeente in de regio Oost-Groningen. Veendam
krijgt de autorisatie Suwinet voor de uitvoering van de RMC-taken. Zij hebben de
volgende steunpunten:
Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde. De medewerkers die RMCtaken uitvoeren kunnen Suwinet voor RMC gebruiken via de autorisaties van de
gemeente Veendam. Veendam is verantwoordelijk. Die andere medewerkers voeren
taken uit onder de vlag van Veendam.

Maandelijkse ENSIA-update
Vanaf augustus informeren wij u over ENSIA met een maandelijkse ENSIA-update. Het
streven is om deze update in de eerste week van iedere maand te versturen. De
update vervangt deze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur een e-mail
naar ensia@vng.nl.
Hartelijke groet,
Beheerteam ENSIA

