Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde
Datum

12-02-2019

Tijd

16:30 - 17:00

Locatie

Gemeentekantoor Wassenaar, kamer directeur 3.02

Voorzitter

Dhr. J.F. Koen

Aanwezigen

P.J. Bouvy-Koene, Cramwinckel, Marcel, Koen, Frank, Westhoek, Jurriën en
Zweerts de Jong, Inge

Toelichting

DB-lid Cramwinkel verhinderd vanwege ziekte

1

Opening en vaststellen agenda.
DB-lid Cramwinkel verhinderd vanwege ziekte.

2

Bericht van de directie
Besluit
..
Toelichting
Directeur signaleert verloop van medewerkers binnen WODV op enkele
sleutelposities (om zeer uiteenlopende redenen). Directeur voorziet dat enkele
ontstane vacatures niet gemakkelijk opvulbaar zijn en dit mogelijk kan leiden tot
budgetoverschrijding.

3

Vaststelling DB besluitenlijst dd 22 jan 2019
Besluit
Besluitenlijst van DB vergadering dd 22 jan 2019 vast te stellen
Toelichting
Conform besloten

4

Regeling mobile device management en mobiel werken
In de regeling mobile device management en mobiel werken (vastgesteld door het
DB d.d. 20-2-2018) is het Bring Your Own Device (BYOD) principe om
informatieveiligheidsredenen uitgesloten. Na de uitrol van het nieuwe
werkplekconcept blijkt in de praktijk dat dit vooral voor raads- en commissieleden
negatieve gevolgen heeft. Met deze gewijzigde regeling wordt dit verholpen door een
Office 365 toepassing te plaatsen in een veilig afgeschermd deel op een privé
smartphone.
Reactie op gestelde vragen is later als bijlage toegevoegd.
Besluit
1. De gewijzigde “regeling mobile device management en mobiel werken” vast te
stellen.
Toelichting
DB-lid Zweerts informeert naar hoe het aparte ICT budget van de Raad zich
verhoudt tot de ICT gemaakte kosten binnen de WODV. Directeur licht dit toe.
Conform besloten

5

Communicatieplan Informatieveiligheid
Wij willen dat medewerkers zich bewust zijn van de risico’s die samenhangen met de
omgang met vertrouwelijke gegevens, van de noodzaak van zorgvuldige omgang
met persoonsgegevens en van de middelen die hen ter beschikking staan om zich
informatieveilig te gedragen.
Hiervoor zijn communicatieactiviteiten ontwikkeld, die in dit communicatieplan zijn
vastgelegd.
Reactie op gestelde vragen is later als bijlage toegevoegd
Besluit
1. Het communicatieplan Informatieveiligheid en privacy vast te stellen.
Toelichting
Conform besloten

6

Vaststellen Reglement van Orde DB vergaderingen
Toevoeging stukken:
In antwoord op vragen is de "Was/Wordt lijst" toegevoegd ter informatie.
Nummering van artikelen in het Reglement is gecorrigeerd in definitieve versie.
Besluit
Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het
Dagelijks Bestuur 2019 vast te stellen
Toelichting
Conform besloten.

6.1

Verzoek om toezending verslag DB-vergadering WODV vanaf 2013 (H.
Hendrickx)
Besluit
1. Besluitenlijsten van het dagelijks bestuur vanaf 2013 te verstrekken aan college
Wassenaar vanwege vragen Hart voor Wassenaar.
Toelichting
Conform besloten.

8

DB advies Aanwijzing FG
Besluit
Instemmen met aanwijzing M. Waleboer als Functionaris Gegevensbescherming
Toelichting
Conform besloten.

9

Rondvraag

