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De raad van de gemeente Hof van Twente; 
 
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 oktober 2022;    
 
Gelet op de Gemeentewet 
 
besluit: 
 
vast te stellen de volgende Verordening commissie Informatieveiligheid: 
 
Artikel 1 Instelling Raadscommissie 
Er is een raadscommissie Informatieveiligheid.  
 
Artikel 2  Definities 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. commissie: de Informatieveiligheid. 
b. lid: een lid van de commissie of diens vervanger; 
b. de voorzitter: de voorzitter van de commissie of diens vervanger; 
c. de griffier: de griffier van de gemeenteraad dan wel een door hem aan te wijzen 
medewerker; 
d. college: het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente; 
e. de raad: de gemeenteraad van Hof van Twente. 
 

Artikel 3 Taken en bevoegdheden 
a. het namens de raad fungeren als overleg- en informatieplatform m.b.t de stand van zaken, 
ontwikkelingen en voortgang daarvan op gebied van informatieveiligheid, waaronder overleg 
met de portefeuillehouder(s) en CISO over te hanteren doelstellingen, uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor informatieveiligheid; 
b. het adviseren aan de raad over voorstellen van het college m.b.t. de invulling van de 
wettelijke kaders op gebied van informatieveiligheid; 
c. het adviseren aan de raad over doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor 
verbetering en beheersing van informatiebeleid en de evaluatie daarvan; 
d. de commissie kan zich bij de uitvoering van zijn taken laten bijstaan door externen. 
De kosten die gepaard gaan met het inhuren van externen komen ten laste van de 
Programmabegroting.  
 
Artikel 4 Samenstelling 
1. De commissie bestaat uit zoveel raadsleden als er raadsfracties zijn. 
2. Iedere raadsfractie vaardigt één lid en een plaatsvervanger lid af. 
3. Benoeming van leden en hun plaatsvervangers vindt plaats door de raad. 
4. De commissie laat zich bij haar werkzaamheden ondersteunen door de griffier. 



 
Artikel 5 Voorzitter 
1. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 
2. Bij meerdere kandidaten wordt er gestemd conform de in de Gemeentewet bepaalde 
procedure. 
 

Artikel 6 Zittingsduur 
1. Het lidmaatschap eindigt aan het eind van een raadsperiode of op het moment dat het lid 
niet meer voldoet aan de hoedanigheid op grond waarvan hij conform artikel 4 lid geworden 
is van de commissie. 
2. In tussentijds ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 
 

Artikel 7 Informatievoorziening en advisering 
De commissie informeert en adviseert de raad vroegtijdig en actief. 
 
Artikel 8 Vergaderfrequentie 
1. De commissie vergadert volgens een jaarlijks vergaderschema. 
2. De commissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste 
twee fracties schriftelijk onder opgaaf van redenen daarom verzoeken. 
3. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een 
andere vergaderplaats aanwijzen.  
 

Artikel 9 Slotbepalingen 
In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie bij meerderheid 
van stemmen op voorstel van de voorzitter. 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
1. Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking ervan. 

2. Dit besluit wordt aangehaald als Besluit commissie Informatieveiligheid 2022: 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente 
d.d. 25 oktober 2022 
 
De raad van Hof van Twente,  
 
 
de griffier,  de voorzitter, 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
 


