
Onderwerp

Advies

n wo WTO

1.
2.

Voor kennisgeving aannemen;
Via de ingekomen stukken ter kennisgeving aanbieden aan de 
gemeenteraad.

: Programma digitale veiligheid 2020-2022 - Bureau Regionale 
Veiligheidsstrategie

Geprint op: 17-07-2020 14:22:57uur O:\OO 3 B&W Route DIV\vka Programma digitale 
veiligheid 2020-2022\Collegeadvies VKA - Programma digitale veiligheid 2020-2022.docx

¥
Gemeente

Woudenberg

Datum vergadering B&W:
Besluit:

Retour naar afdeling op:
Ter archivering aangeboden op:

VKA bij zaak
Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 035115607

IO Datum inboeken 15 juli 2020
Openbaar Ja Internet Nee
naar RAAD Ja OR Nee
Communicatie Nee Europese regelgeving Nee
via COMMISSIE Nee
Anders;

Datum Ambtenaar Pho Griffier Afdelings-
hoofd

17-7-2020 K. Hendriks

Additioneel Advies Paraaf:

N.V.T.

Agendapunt:

Conform
advies

Bespreken Datum Opmerkingen

Burgemeester TC 16/7
Wethouder
Wethouder
Wethouder AV 17/7
Secretaris WM 16/7



blad 2 van 2

• ?.7'

Samenvatting
Wat wordt er gedaan?
Het programma Digitale Veiligheid is opgebouwd langs drie programmalijnen: 
exploreren, intervenieren en experimenteren. Centraal staat de mens als zwakste en 
tevens sterkste schakel in de informatiebeveiliging.

Experimenteren: concreet aan de slag en op zoek naar wat werkt 
Concreet aan de slag met interventies om slachtofferschap en daderschap te 
voorkomen, Denk bijvoorbeeld aan (digitale) weerbaarheidstrainingen voor 
ondernemers, knock & talkgesprekken met zogenaamde moneymules, games voor 
jongeren en digitale buurtpreventie.

Exploreren: duiding van het vraagstuk
Deze pijier richt zich op het verduidelijken van het probleem en de opdracht rondom 
digitale criminaliteit en (on)veiligheid. Dit gebeurt door het organiseren van diverse 
masterclasses en trainingen. Daarnaast door het opstellen van een periodiek cyberbeeld 
voor de regio Midden-Nederland om beter zicht te krijgen op de problematiek.

Intervenieren: op zoek naar de mogelijkheden van digitalisering
Naast risico's en gevaren biedt digitalisering ook mogelijkheden om sociale 
veiligheidsvraagstukken op te lossen. De Veiligheidscoalitie biedt een platform voor 
experimenten, concepten en technologieen op het snijvlak van veiligheid, 
informatiebeveiliging en privacy. Met daarbij als belangrijke uitgangspunt het 
respecteren van de privacy en autonomie van mensen.

Inleiding
Door de taskforce digitale veiligheid is het bijgevoegde programma digitale veiligheid 
opgesteld. In de taskforce zijn politie, OM en alle districten in Midden-Nederland 
bestuurlijk vertegenwoordigd.
Het doel van het programma is naar een beter bescherming tegen digitale indringers en 
criminelen. In 2022 zijn we beter beschermd tegen digitale indringers en criminelen. En 
is de aanpak van digitale criminaliteit en onveiligheid net zo normaal als de aanpak van 
bijvoorbeeld woninginbraken en veelvoorkomende criminaliteit.


