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1) Opening 

 

2) Bespreken gebeurtenissen digitale beeldvormende vergadering dd 07-05-2020 

 

Mevrouw Splithof gaat in het kort in op de gebeurtenissen, vooral vanuit het oogpunt van de 

informatieveiligheid- en risico’s ;  

 

 Wat is er gebeurd; de openbare digitale beeldvormende vergadering is verstoord door pornografische en 

discriminerende tekeningen en/of discriminatoire uitingen. 

 Is er sprake van een hack: er is vermoedelijk geen sprake van een hack, maar van zgn ‘zoom-bombing’ 

Deze kenmerken zich vooral door de pornografische en discriminatoire uitingen, met als enig doel de 

vergadering te verstoren; 

 Is er sprake geweest van een veiligheidsrisico voor de gemeente cq de deelnemers: omdat er naar alle 

waarschijnlijkheid geen sprake is van een hack, is er ook geen sprake geweest van een risico; daar is 

overigens geen volle 100% zekerheid over te geven   

Er is gewerkt met stand-alone PC door de griffie/host waardoor die niet verbonden waren met de 

gemeentelijke systemen. Deze hebben dus met 100% zekerheid geen risico gelopen 

 Wat voor acties zijn er in gang gezet in het kader van informatie veiligheid:  

- Er zal forensisch onderzoek worden uitgevoerd op de 4 PC’s die door de Griffie zijn gebruikt, om 

zekerheid te hebben omtrent een eventuele hack 

- Voor zover mogelijk zal Zoom worden bevraagd met informatie te komen over de bijeenkomst en wat 

daar is gebeurd. Dat is inmiddels uitgezet, maar zal naar verachting niet veel opleveren Moeilijkheid 

daarbij is dat Zoom lastig is te bereiken, mede doordat de gemeente geen overeenkomst met het bedrijf 

heeft voor de levering van applicaties 

 Wat leren we ervan: mevrouw Splithof geeft aan dat het werken met MSTeams van Microsoft de 

voorkeur heeft. Dat is door de gemeente ook ingekocht, met Microsoft heeft de gemeente ook 

(leverings)contracten afgesloten, ook voor wat betreft b.v. de noodzakelijke 

verwerkingsovereenkomsten. 
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Mocht toch worden besloten met Zoom te blijven vergaderen, dan is het advies deze bijeenkomst beter 

te beveiligen, b.v. met een wachtkamer en wachtwoord. Overigens kennen allee andere digitale 

videoconference applicaties, dezelfde bezwaren al Zoom; en is een programma als MSTeams ook niet 

veilig wanneer evenementen aan de voorkant onvoldoende worden beveiligd  

 

3) Wat betekent dit voor de vergaderingen van volgende week (digitaal of fysiek) 

 Het Presidium wil de mogelijkheden digitaal te vergaderen blijven benutten; veiligheid heeft daarbij 

prioriteit 

 Aangezien de Ciso-functionaris aangeeft dat de veiligheid het best kan worden gegarandeerd door 

MSTeams, wordt besloten alleen nog maar met MSTeams te vergaderen 

 Mocht dit bij nader inzien niet mogelijk zijn, omdat de daarvoor benodigde applicaties niet, of 

onvoldoende, operationeel zijn, dan wordt er fysiek vergaderd 

 Besloten wordt de auditcommissie van 11 mei a.s. fysiek te laten plaatsvinden in de raadszaal in 

Geldermalsen 

 Besloten wordt de oordeelsvormende vergaderingen van 12 mei a.s. te verschuiven naar 19 mei 2020 

 Besloten wordt de verstoorde beeldvormende vergaderingen te verschuiven naar 2 juni 2020 

 

4) Communicatie 

 Er is vandaag een persverklaring uitgegaan 

 De burgemeester is vandaag geïnterviewd door T Gelderland 

 Er zijn door diverse leden opmerkingen gemaakt over de communicatie vanuit de raad naar aanleiding 

van de gebeurtenissen op donderdag jl 

 

5) Rondvraag 

 Hier wordt geen gebruik van gemaakt 

 

6) Sluiting 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

Van 25 mei 2020 , nummer …. 

 

De griffier      De voorzitter  

 

 

 

Hans van der Graaff    Jos van Maanen 

 


