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Beantwoording vragen van D66 over de website

Geachte dames, heren,

Het lid van de gemeenteraad J. van Sliedregt (D66) heeft op 27 januari 2015 vragen gesteld over
Publicatie subsidieregister op website en achterstand in publicaties wijkverslagen op website.

De fractie van D66 constateert een tweetal onderdelen op de gemeentelijke website die naar haar
mening dringend aandacht behoeven.

Sinds 2012 wordt, na vragen van D66, op de gemeentelijke website een register gepubliceerd van de
door de gemeente uitgekeerde subsidies. Nu deze situatie tweeënhalfjaar bestaat constateren wij dat
de huidige wijze van publiceren tekortschiet.
Immers, in de zomer van ieder jaar wordt het register met de uitgekeerde subsidies van het afgelopen
kalenderjaar gepubliceerd. Hierdoor is het niet mogelijk een actueel overzicht te raadplegen.

Verder is in 2010 op initiatief van D66 toegezegd verslagen van wijkoverleggen te publiceren op de
website van de gemeente. Bij herhaling constateren wij echter dat de gepubliceerde verslagen niet
actueel zijn. Regelmatig (ook op het moment van indienen van deze vragen) ontbreken van meerdere
wijken de meest actuele verslagen.

Gezien het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1 Is het college het met ons eens dat, gezien de doelstelling over te gaan op Open Data, de huidige
wijze van publicatie van het subsidieregister niet voldoet?

Antwoord:
De huidige wijze en met name de frequentie van publicatie van het subsidieregister op de website
hebben onze aandacht. Aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek en verbeterpunten
bedrijfsvoering n.a.v. de accountantscontrole zijn bij de samenstelling van het nieuwe register
meegenomen.

2. De gemeente Capelle aan de IJssel publiceert ieder kwartaal een geactualiseerd subsidieregister op
hun website. Welke mogelijkheden ziet het college dit voorbeeld te volgen, om zodoende altijd een zo
actueel mogelijk beeld te kunnen geven van de door de gemeente verstrekte subsidies? Per wanneer
denkt u dit te realiseren?
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Antwoord:
In het kader van open data en transparante communicatie is de insteek om het subsidieregister ieder
kwartaal te actualiseren op www.schiedam.nl/subsidieregister. De actuele versie is op 10 februarij.l.
de website geplaatst.

3. Wat is de mening van het college over de achterstand in publicatie van wijkverslagen op de
gemeentelijke website, in relatie tot de ambities op het gebied van burgerparticipatie, zoals
geformuleerd in het Kompas 2014 - 2018

Antwoord:
De verslagen van de twee laatste wijkoverleggen zijn later dan gewenst op de website geplaatst. In
december 2014 en januari 2015 is de achterstand bijgewerkt; de laatste updates zijn geplaatst op 19
januari 2015. De website van wijkzaken is nu weer actueel.

4. Op welke termijn zijn op de gemeentelijke website alle meest actuele verslagen van wijkoverleggen
te raadplegen en hoe wordt vanaf dat moment actualiteit gewaarborgd.

Antwoord:
Wij hechten eraan dat de verslagen na goedkeuring door de wij koverleggen op de website worden
geplaatst. Dat betekent dat er minimaal 2 maanden tussen het overleg en het plaatsen van het verslag
zit. Voor 2015 zorgt het Team Wijkontwikkeling ervoor dat de verslagen tijdig en zo spoedig mogelijk
op de website geplaatst worden.
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