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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-677890500 (DOS-2019-
0000148)

Onderwerp

Wijziging Regeling mobiele communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2015

Advies
1 . Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Regeling mobiele

communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2015.
2. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit Regeling mobiele communicatiemiddelen provincie

Zuid-Holland 2015 gepubliceerd wordt in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het besluit tot wijziging van de Regeling

mobiele communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2015. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
- Besluit wijziging Regeling mobiele communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2015.
- Nota voor de Ondernemingsraad.
- Brief OR provincie Zuid-Holland - OR reactie op instemmingsverzoek d.d. 30 augustus 2018
inzake de “Regeling mobiele communicatiemiddelen 2018”.
- Brief Provinciesecretaris aan de OR van de provincie Zuid-Holland- Defintief besluit inzake de
regeling mobiele communicatieiddelen provincie Zuid-Holland 2018.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 januari 2019 n.v.t.



2/3

1 Toelichting voor het College

 

De aanvullingen en aanpassingen zijn noodzakelijk voor een goede regeling van het beheer

(security) en de uitgifte van de nieuwe smartphones (september /oktober 2018) en de tablets /

laptops (voorjaar 2019). De belangrijkste aanpassing in de regeling is opgenomen in artikel 3

(“Gebruik van het communicatiemiddel”). Hierin is opgenomen dat het mobiele

communicatiemiddel voorzien is van het PZH softwarepakket (EMM software) waarmee het

communicatiemiddel, de PZH applicaties en data worden beschermd en beveiligd. PZH

applicaties en data wordt in een afgesloten PZH ‘container’ gemanaged. PZH medewerkers

kunnen daarnaast ook privé gebruik maken van het communicatiemiddel. Dit gedeelte wordt

uitdrukkelijk niet gemanaged door de PZH. In dit artikel is tevens geregeld dat de PZH SIM-

kaart alleen gebruikt mag worden in een (eigen) mobiel communicatiemiddel waarop het

PZH softwarepakket is geïnstalleerd en gebruikt kan worden. In artikel 7 van de regeling is

opgenomen dat bij diefstal of vermissing van toestel of simkaart de PZH medewerker dit meldt bij

het Loket (servicedesk I&A). Deze draagt er zorg voor dat de PZH container (met alle PZH apps

en data) van de smartphone wordt gehaald. Op termijn zal het technisch mogelijk worden om -

uitsluitend op verzoek van de medewerker zelf - de gehele smartphone te wissen.

Daarnaast is geconstateerd dat er nog een onjuiste verwijzing naar de Procedureregeling melding

misstand opgenomen stond in artikel 5, lid 2. Deze verwijzing is aangepast.

 

Financieel en fiscaal kader

De aanpassingen in de regeling hebben met name betrekking op bescherming en beveiliging van

PZH-data. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden.

 

Juridisch kader

Gedeputeerde Staten zijn op grond van artikel 158 lid 1 sub c van de Provinciewet bevoegd

regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de provincie.

 

Artikel 125 van de Ambtenarenwet heeft o.a. betrekking op de bevoegdheid om voorschriften vast

te stellen betreffende bereikbaarheidsverplichtingen.

 

Het wijzigingsbesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

2 Proces

 

Bij brief van 30 augustus 2018 is het instemmingsverzoek inzake de aanpassing van de ‘Regeling

mobiele communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2015’, op basis van artikel 27 lid 1 , sub l

van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) aan de Ondernemingsraad (OR). Met de brief van

15 oktober 2018 heeft de OR ingestemd, onder de voorwaarde dat de mogelijkheid van het op

afstand volgen van de toestellen uitdrukkelijk niet mag worden gebruikt voor de controle van

medewerkers. Zoals ook al tijdens het voorbereidingstraject met de OR is aangegeven, is hiervan

geen sprake.

 

De OR wordt tevens blijvend op de hoogte gehouden van de verdere inrichting van het EMM

softwaresysteem, zodat zij erop kan toezien dat dit op een juiste manier wordt ingezet.
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3 Communicatiestrategie

 

Het wijzigingsbesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De aangepaste Regeling mobiele

communitiemiddelen wordt op Overheid.nl geplaatst. De regeling is tevens te vinden via het Loket

op het Binnenplein.

 

Over de aanpassingen van de regeling zal via een nieuwsbericht op het Binnenplein

gecommuniceerd worden. Daarnaast zal in de bewustwordingscampagne rondom datagebruik,

privacy, cybersecurity en archivering van gegevens ook nadere uitleg m.b.t. bepalingen uit de

regeling aan de orde komen.

 


