
A M E N D E M E N T 23 van 2022** 
Opdrachtwijziging informatiebeveiliging

Dit amendement hoort bij raadsbesluit Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging gemeente Velsen.

We stellen vast dat:
 Het initiatief-raadsvoorstel een goede aanbeveling bevat om de informatiebeveiliging van de 

gemeente Velsen te verbeteren.
 De zienswijze van het college met politieke afwegingen echter niet zijn meegenomen in het 

initiatief-raadsvoorstel.
 Het college in de memo van 17 november 2022 duidelijk heeft onderbouwd waarom delen uit 

het voorgestelde besluit onhaalbaar, kostbaar en onnodig zijn, onder andere omdat er 
onvoldoende personeel op de arbeidsmarkt is om deze grote hoeveelheid aan werk te doen 
binnen de daarvoor gestelde tijd.

We houden rekening met:
 De eis van de gemeenteraad om de gegevens van inwoners goed te beveiligen.
 Het risico dat wordt gelopen met het gebrek aan inzicht in de staat van de beveiliging van de 

systemen.

We vinden dat:
 Het overnemen van aanbeveling 1)a. in prioriteit 1 (binnen 6 maanden) onhaalbaar en te 

kostbaar is (€ 490.000 extra).
 Het overnemen van aanbeveling 1)c. in prioriteit 1 (binnen 6 maanden) op dit moment onnodig

is, omdat het proces van het overbrengen van de informatievoorziening naar externe 
datacentra al gestart is (en afgerond in 2024).

 Het overnemen van aanbeveling 3)a. in prioriteit 3 (binnen 24 maanden) onhaalbaar is, ook 
gezien de lagere prioriteit.

 De raad geen onhaalbare, te kostbare of onnodige besluiten moet nemen. 

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

Het voorstel als volgt aan te passen:
 1)a. wordt verschoven naar prioriteit 3 (binnen 24 maanden) met dien verstande dat er een 

maximale inspanning wordt geleverd op de Data Protection Impact Assessments (DPIA’s).
 1)c. wordt toegevoegd aan punt 3)b. (binnen 24 maanden)
 3)a. wordt gewijzigd in 4)a. het college te verzoeken om binnen 6 maanden met een voorstel 

te komen wanneer de Basisbeveiligingsniveaus (BBN) voor bedrijfsprocessen wel opgepakt 
kunnen worden en eventueel welke middelen hier voor nodig zijn

De volgende raadsleden dienen een aanpassing op het voorstel in:

Naam raadslid Naam partij
Joost Bleekman Velsen Lokaal
MaartenJan Hoekstra GroenLinks
Ahmet Karateke PvdA
Cees Sintenie CDA

* Artikel 43 Reglement van Orde


