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Geen 
Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van 
de VVD over eigen cloudvoorziening 

Geachte heer, mevrouw, 

Verzenddatum 

2 9 MEI 2013 

De fractie van de VVD heeft op 2 april 2013 schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van 

de actualiteiten- rondvraag eind vorig jaar betreffende het gebruik van commerciële 

clouddiensten door wethouders en ambtenaren. Het college heeft in de beantwoording 

aangegeven dat inderdaad gebruik gemaakt wordt van commerciële cloudddiensten en er 

zorg is over de afscherming van geheime en onvoldragen stukken voor buitenlandse 

overheden. Ook heeft het college aangeven dat gewerkt wordt aan een cloudvoorziening 

voor Haarlemmermeer alleen en dat deze voorziening in 3 maanden gerealiseerd zou zijn. 

Vraag: Hoe staat het ervoor met de eigen cloudvoorziening? 

Antwoord: Ten tijde van de beantwoording van uw vraag leek een eigen gesloten circuit de 

meest veilige en daardoor geëigende optie. Alras bleek echter de zeer beperkte 

functionaliteit van deze oplossing. Onmiddellijk is gezocht naar een alternatief. Dat heeft 

meer tijd met zich meegebracht. Wij hadden u daarvan op de hoogte moeten stellen, 

waarvoor onze excuses. 

Gekozen is voor een voorziening om beveiligd in te kunnen loggen op de werkplekomgeving 

vanuit thuis of elders via Citrix. Daarmee is ook de mogelijkheid ontstaan om informatie te 

benaderen, te bewerken en op te slaan in de beveiligde gemeentelijke omgeving. Deze 

voorziening is de eerste stap die is gezet in een totaalpakket van informatievoorzieningen 

die flexibel werken moet ondersteunen. 
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris de burg 
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