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1. Samenvatting voorstel
Op 24 januari heeft de Veiligheidsdirectie de informatiekaart Cybergevolgbestrijding vastgesteld. De
informatiekaart wordt in deze notitie ter informatie aangeboden aan het bestuur.
Verder wordt deze informatienotitie in samenhang aangeboden met de informatienotitie over de stand
van zaken van de vier trends uit het regionaal risicoprofiel. Een van de vier trends is Digitale
ontwrichting, één aspect daarvan is cybergevolgbestrijding.
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3. Toelichting
De informatiekaart cybergevolgbestrijding is van toepassing indien als gevolg van een digitale
verstoring effecten ontstaan voor de openbare orde en veiligheid. In dat geval is de informatiekaart
een hulpmiddel voor de crisisteams binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. In de
informatiekaart is het volgende opgeschreven:
- Een korte uitleg van het cyberkwadrant;
- verschijningsvormen van cybergevolgbestrijding;
- een overzicht van de verantwoordelijkheidsverdeling op hoofdlijnen;
- een netwerkoverzicht;
- een hulpmiddel voor beeld-, oordeel-, en besluitvorming bij cybergevolgbestrijding;
De informatiekaart bevat informatie die we nu weten en afspraken die we op dit moment hanteren. De
ontwikkeling op dit thema gaat echter heel snel. De verwachting is daarom dat de informatiekaart
regelmatig bijgewerkt moet worden.

4. Implementatie en communicatie
Na de vaststelling van de informatiekaart wordt deze verspreid onder de crisisfunctionarissen. Ook
wordt de informatiekaart in LCMS geplaatst. Verder is het OTO programma op dit thema nog in
ontwikkeling. In 2022 wordt in ieder geval een e-learning ontwikkeld op het thema
cybergevolgbestrijding om zoveel mogelijk functionarissen kennis te laten maken met dit thema. Ook
worden binnen diverse gemeenten de cybergames georganiseerd.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden informatiekaarten niet meegezonden met de
vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 10
februari 2022.

