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Beste meneer Jellema, 

Op 22 januari heeft u een raadsvraag ingediend over privacy en veiligheid 
persoonsgegevens. 

In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. In hoeverre en voor welke werkzaamheden raadplegen medewerkers van de 
gemeente Harlingen en de aan haar verbonden partijen de persoonsgegevens in 
Suwinet? 

Antwoord: Bij de met de gemeente Harlingen verbonden partij Dienst SoZaWe NWF 
raadplegen enkele medewerkers Suwinet. Dit wordt ingezet bij de teams die 
werkzaamheden verrichten als uitvoering van de participatiewet. Bij de gemeente Harlingen 
raadplegen geen medewerkers Suwinet. 

2. Graag ontvangen wij een digitaal afschrift van het vastgestelde beveiligingsbeleid en 
-plan zoals dat gehanteerd wordt in de gemeente Harlingen en voor de aan haar 
verbonden partijen. 

Antwoord: Bijgaand ontvangt u het vastgestelde beveiligingsbeleid. Bij het nieuwe 
beveiligingsbeleid wordt ook een beveiligingsplan gemaakt. 

3. Graag vernemen wij op welke wijze dit beveiligingsbeleid en -plan binnen de 
gemeente Harlingen en aan haar verbonden partijen wordt uitgedragen en op welke 
wijze dit is vastgelegd (norm 1.4 GeVS). 

Antwoord: Binnen de verbonden partij Dienst SoZaWe NWF wordt dit via nieuwsbrief 
uitgedragen en gepubliceerd op sozaweb (voor alle medewerkers op alle momenten de 
actuele versie toegankelijk). Bij de gemeente Harlingen 
wordt momenteel met name aandacht besteedt aan P o s t b u s 1 0 0 0 0 ' 8 8 6 0 H A Harlingen 
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bewustwording. Dit op basis van de top 10 richtlijn informatiebeveiliging. 

4. Graag vernemen wij met welke frequentie het beveiligingsbeleid en -plan wordt 
geëvalueerd, respectievelijk geactualiseerd? 

Antwoord: Het beleid en plan van de met de gemeente Harlingen verbonden partij Dienst 
SoZaWe NWF wordt in principe jaarlijks geëvalueerd. Het wordt geactualiseerd zodra er 
zaken vernieuwd zijn. Voor de gemeente Harlingen gebeurt dit tweejaarlijks. Binnenkort 
wordt het informatiebeveiligingsbeleid voor de periode 2016-2017 vastgesteld. 

5. Op welke wijze zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien 
van het gebruik, de inrichting, het beheer en de beveiliging (persoonsgegevens) 
Suwinet beschreven? 

Antwoord: De met de gemeente Harlingen verbonden partij Dienst SoZaWe NWF heeft dit 
beschreven in de Suwi beveiligingsnota. 

6. Wie vervult binnen de gemeente Harlingen de in de norm 2.3 GeVS genoemde 
functie van Security Officer? 

Antwoord: Oege Offringa 

7. Graag vernemen wij hoe de autorisatie en toegang tot Suwinet geregeld is (norm 
13.1 GeVS)? 

Antwoord: dit is voor de aan de gemeente Harlingen verbonden partij Dienst SoZaWe NWF 
beschreven in het beveiligingsplan o.a. paragraaf 4.4. 

8. Op welke wijze wordt de in norm 13.5 GeVS genoemde controle uitgevoerd, hoe vaak 
heeft deze controle het afgelopen jaar plaatsgevonden, wat waren hierbij de 
bevindingen en hoe is hier opvolging aan gegeven? 

Antwoord: De controle conform norm 13.5 GeVS wordt door de aan de gemeente Harlingen 
verbonden partij Dienst SoZaWe NWF minstens twee keer per jaar uitgevoerd. 

9. Graag vernemen wij van het college, beargumenteerd aan de hand van de 
bovenstaande punten, in hoeverre de in Suwinet vastgelegde persoonsgegevens van 
inwoners van de gemeente Harlingen in voldoende mate beveiligd zijn de privacy is 
gewaarborgd? 

Antwoord: Voor zover de aan de gemeente Harlingen verbonden partij Sienst SoZaWe NWF 
betreft liggen de waarborgen in de volgende maatregelen: 

Rechtenbeleid voor de gebruikers; 
Controleren inlogfiles en daarover rapporteren (bewustwordend); 
Bewustwording acties vanuit jaarplan informatiebeveiliging; 
Regelmatig nieuwsberichten met als onderwerp; 
persoonsgegevens/informatiebeveiliging aan de organisatie; 
Geen toegang tot Suwinet buiten kantoortijden. 

Bij de brief zijn een aantal referenties gevoegd. Deze referenties liggen ter inzage op de 
kamer van de griffie. Deze zijn exact dezelfde die ook verzonden zijn aan het ministerie van 
Veiligheid en Justitie ten behoeve van het onderzoek veilig gebruik Suwinet 2015. Van het 
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ministerie is een brief ontvangen over het resultaat van dit onderzoek. Uit deze brief blijkt 
dat Harlingen aan alle zeven gestelde normen voldoet. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Harlingen, 

burgemeester 

\ 
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