
 

 

Betreft: Beantwoording vragen n.a.v. e-mail H.G. Moise de Chateleux van Lokaal Belang 
Doetinchem van 17 januari 2020 aan griffie@doetinchem.nl.  
 
Vraagstelling: 
Een aantal gemeenten is getroffen door een lek in Citrix. 
Het ministerie van Veiligheid heeft vanmorgen gepubliceerd dat Citrix op dit moment onveilig is 
en tot lek is gerepareerd niet mag worden gebruikt. 
Graag vernemen wij van u of : 
- de gemeente Doetinchem op enige wijze gebruik maakt van Citrix 
- de gemeente net als bv Amsterdam inmiddels heeft uitgeschakeld 
- op welke systemen wordt Citrix in Doetinchem toegepast 
- bent u bereid zo spoedig mogelijk en wat LBD betreft vandaag nog de raad te informeren over 
dit probleem en wat u hier aan hebt gedaan en voornemens bent te doen 
 
Beantwoording vragen: 
 
“de gemeente Doetinchem op enige wijze gebruik maakt van Citrix” 
Antw. De gemeente Doetinchem maakt gebruik van de Citrix gateway systemen die in het 
nieuws zijn geweest. De Informatie Beveiligings Dienst (IBD) heeft ons medio december 
geïnformeerd middels een “High risk” / “Medium impact” melding op advies van het Nationaal 
Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid (NCSC). 
De volgende werkdag is de aanpassing getest en de daaropvolgende werkdag succesvol 
geïmplementeerd. 
 
“de gemeente net als bv Amsterdam inmiddels heeft uitgeschakeld” 
Antw. Op 16 januari om 18:46 uur heeft de IBD en het Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC) gemeld dat voornoemde actie mogelijk niet volledig effectief is met het advies om de 
betreffende Citrix componenten uit te schakelen. Direct na binnenkomst van de melding zijn 
de medewerkers van team ICT in actie gekomen. Tot 20:30 heeft team ICT samen met een 
externe expert de situatie geëvalueerd en een risico-inventarisatie gemaakt. De gemeente 
volgt de richtlijnen van het IBD waar het gaat om beveiligingswaarschuwingen en heeft 
derhalve het advies van het IBD en het NCSC opgevolgd. 
De systemen zijn omstreeks 21:00 uitgeschakeld. 
 
“op welke systemen wordt Citrix in Doetinchem toegepast” 
Antw. Citrix is de organisatie, zei leveren meerdere producten.  
Een van de getroffen producten (Netscaler) wordt door ons gebruikt om o.a. het thuiswerken 
en email synchronisatie naar mobiele apparatuur te facilitairen.  
 
“bent u bereid zo spoedig mogelijk en wat LBD betreft vandaag nog de raad te informeren 
over dit probleem en wat u hier aan hebt gedaan en voornemens bent te doen” 
Antw. Wij hebben u vrijdag 17-01 via de griffie en maandag 20-01 via een persbericht 
geïnformeerd over de problemen met Citrix. Met dit document beantwoorden wij uw 
specifieke vragen.  
 
Namens wethouder Huizinga,  
22-01-2020.  
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