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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,

Het doet ons deugd u te kunnen melden dat vanaf vandaag de begrotingsapp 2015 van onze gemeente beschikbaar is.
Met deze brief willen wij u nader informeren over de pilot begrotingsapp en u uitnodigen om de begrotingsapp op uw
tablet te installeren.
Aanleiding
De eerste aanleiding voor een zogenaamde begrotingsapp kwam voort uit de aanbevelingen die de Rekenkamer WestBrabant deed in haar rapport van 2009 over de opzet van de Programmabegroting. Het sluitstuk van het hieruit volgende
begrotingsproject was om tegemoet te komen aan de aanbeveling van de Rekenkamer en de behoefte van de raad aan
een Begroting In Een Oogopslag (BIEO) en een Rekening In Een Oogopslag (RIEO).
De app is eerder afgestemd met de raadswerkgroep Verbetering programmabegroting (Begroting 3.0) vanuit de
auditcommissie. Aan de hand van de reeds operationele versie van de gemeente Goeree-Overflakkee is de
begrotingsapp aan de raadswerkgroep gepresenteerd . Deze heeft hier toentertijd enthousiast op gereageerd.
Na het opstellen van de Programmabegroting in de nieuwe opzet, is gewerkt aan het realiseren van de begrotingsapp.
Na enig marktonderzoek zijn wij uitgekomen bij de begrotingsapp, ontwikkeld door overheidsadviesbureau BMC. De app
van BMC is reeds met succes in gebruik genomen door versch illende overheidsorganisaties, zoals gemeente Eindhoven,
gemeente Werkendam en Provincie Limburg .
De begrotingsapp voor Bergen op Zoom is onlangs aan de leden van de auditcommissie gepresenteerd . Ondertussen is
de app vrijgegeven in de app store en daarom leggen we nu het eindproduct ook graag aan u voor.
Inhoudelijk
De begrotingsapp kent een logische en herkenbare opbouw. Zo wordt bij de begroting per programma heel nadrukkelijk
aangesloten op de 3 bekende "W-vragen" (Wat willen we bereiken, Wat gaan we daar voor doen en Wat mag het
kosten). Er is vervolgens de mogelijkheid om door te klikken naar verdiepende informatie of relevante beleidsnota's en
tussen de documenten onderling binnen de cyclus (bijvoorbeeld van de begroting naar de jaarrekening).
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De toegevoegde waarde van de app laat zich met de volgende opsomming omschrijven:
• Alle programma's in 1 oogopslag;
• Programma inhoud in 1 oogopslag;
• Herkenbare identiteit gemeente
• Toepasbaarheid op alle producten in de begrotingscyclus;
• Compact en relevant;
• Doorklikken naar gelaagdheid;
• Leesbaar;
• Zichtbaarheid relatie tussen doelen en resultaat;
• Focus op koppeling beleid aan financiën ;
• Toegang tot onderliggende beleidsnotities;
• Vergroot sturing;
• Vergroot betrokkenheid;
• Interne verbinding.
De begrotingsapp geeft daarmee een boost aan de begroting (en uiteraard de andere P&C producten), is transparant en
als raad laat u zien dat u graag de burger betrekt en bedient.

Pilot
Bij wijze van pilot zal uitrol van de begrotingsapp plaatsvinden voor het begrotingsjaar 2015 en dient de hele
beleidscyclus 2015 in de app. opgenomen te worden . In de begrotingsapp zijn op dit moment het Raadsprogramma,
Collegeprogramma en de Begroting 2015 opgenomen. Vervolgens zullen ook de komende documenten zoals de
concernberichten en de jaarrekening hieraan worden toegevoegd . Gedurende het begrotingsjaar kunnen aanpassingen
en/of verbeteringen worden uitgevoerd. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het toevoegen van videomateriaal of linken naar
andere multimedia of social media.
Medio 2015 zal de pilot begrotingsapp worden geëvalueerd. Bij gebleken succes bekijken we of de begrotingsapp ook in
navolgende begrotingsjaren zal worden toegepast.
Graag nodigen wij u via deze brief uit om de begrotingsapp 2015 van de gemeente Bergen op Zoom te downloaden in de
Apple AppStore of de Windows AppStore . U kunt dit ook doen via de beide links die daartoe op de gemeentelijke
internetsite zijn geplaatst.
We wensen u veel plezier bij het raadplegen van de begrotingsapp.

Hoogachtend,
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