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Betreft: website beter benutten voor burgers en raadsleden
Bergen op Zoom, 2 december 2011
Geacht college,
Daar u met drie gemeentes samenwerkt om de informatievoorziening via internet te stroomlijnen
ontkomen wij er als fractie niet aan om deze te vergelijken. Bij een nadere kijk op de drie websites,
constateer ik dat wij duidelijk achter lopen in gebruiksvriendelijkheid.
Voor de openheid naar de bevolking toe, is het noodzakelijk dat er op korte termijn een webpagina
komt, waar de vergaderingen
van de verschillende openbare
informatieavonden, de
gemeenteraadsadviescommissies en de Raadsvergaderingen op vermeld worden. Door alle recente
wisselingen welke wij nu per mail voorgelegd krijgen, heb je bijna secretariële vaardigheden nodig
om de veelheid zelf bij te houden, laat staan dat de burger dit kan volgen. Uit de sites van de
gemeenten Etten-Leur en Roosendaal blijkt dat het duidelijker kan.
Een tweede stap voor Bergen op Zoom zou kunnen zijn een raadswebsite met daarin alle relevante
gegevens en activiteiten welke er plaatsvinden; wel te vinden in Etten-Leur en Roosendaal, niet in
Bergen op Zoom.
U kunt achter een inlogportaal ook de persoonsgegevens e.d. stoppen zodat de lokale politici daar
eikaars contactgegevens vinden. Ook handig als een onzer zogenoemde "contactambtenaren"
tijdens onze raadsperiode van functie wisselen, enz., enz.. Onze partner gemeenten hebben deze
faciliteit al geregeld.
Voor onze burger geldt: maak meer zaken makkelijk, overzichtelijk, digitaal toegankelijk.
Als voorbeeld, wil je weten waar een raadslid zich aan dient te houden, dan klik je nu naar
Raadsinformatie> raad > "praktische handleiding voor Raadsleden 2011 2014". Je krijgt dan 230
pagina's te downloaden. De beste pagina is nr 2, die wordt "goud" als je op elke regel die er staat
meteen kan doorklikken naar dat onderwerp. Nu heb je niet eens een doorlopende bladnummering.
Kunt u aangeven of, en hoe, u genoemde verbeteringen wilt doorvoeren.
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