Nr
M-50 -7

M-130

Datum

Vergadering

Portefeuillehouder

13-11-2018 Gemeenteraad Wisseborn

9-11-2021 Gemeenteraad Wisseborn

Besluit

Status

Tekst

Motie

aangenomen

openstaand

In samenspel met de
raad, het college en de
ambtelijke organisatie
een proces op te starten
om het begrip met
betrekking tot het gebruik
van indicatoren te
vergroten en tot
raadsbreed gedragen
ambities op deze
indicatoren te komen

Programmabegroting inzake
Motie
draaiboek uitval (M 6.1) (SB e.a.)

aangenomen

openstaand

Onderwerp

Aanleiding

Sturen op effecten en prestaties
programmabegroting (Maarssen
2000 e.a.)

Gepland

stand_van_zaken

Update 22-8-22: vertraagd wegens gebrek
capaciteit. Dit wordt opgepakt in de
begroting van 2024.
Update 21-9-2021: zodra de
capaciteitsbesteding genormaliseerd is
wordt dit opgestart. Het ligt in de
verwachting dat dit de volgende
raadsperiode wordt.
Update 2-6-2021: Deze motie was
opgepakt in het eerste kwartaal van 2020
met als pilot het Sociaal domein. Door
Corona hebben deze gesprekken met de
raadsleden geen doorgang meer gehad
en zijn ook nog niet opgestart.
1.het college op te
Update 29.8.22: Voor het opstellen van
dragen om ten
een uitgebreider draaiboek dan het
spoedigste een draaiboek huidige algemene continuïteitsplan, voor
het geval van uitval en/of gijzeling van de
op te stellen voor het
digitale systemen, is vooronderzoek
geval van uitval en/of
gedaan. Er is in het Handboek
gijzeling van de digitale
Bevolkingszorg van OOV opgenomen hoe
systemen;
te handelen bij een cyberincident. In Q32. de raad te infomeren
over de planning wanneer Q4 2022 gaan we, met behulp van een
dit draaiboek gereed zal externe leverancier, een Bedrijfs
Continuïteits Plan (BCP) opstellen. Dit
zijn;
3. de raad te informeren plan dient als basis voor het opzetten en
over de wijze waarop het implementeren van
bedrijfscontinuïteitsmanagement in de
college de adviezen uit
organisatie. Een vervolg op het BCP is
de ledenbrief VNG d.d.
28 oktober jl. al dan niet dan de doorvertaling naar de
crisisorganisatie, het implementeren van
wil implementeren;
maatregelen en het borgen van het BCP in
een meerjarig programma. De motie is
afgedaan.
Update 2511-12:
Momenteel wordt er gewerkt aan de
uitvoeringsopdracht en er wordt gewerkt
aan de continuiteit.

extra_informatie

Commissie

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg Bestuur en Financien
aderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M7-gewijzigd-Maarssen-2000-e-a-sturen-opeffecten-raad-13-11-2018-getekendeversie.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg Bestuur en Financien
aderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M6-1-SB-e-a-programmabegroting-inzakedraaiboek-uitval-aangenomen.pdf

