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Coronadashboard Emmen

Geachte leden van de raad,
In deze brief informeren wij u over de vraag naar coronacijfers die tijdens de raadsvergadering van
donderdag 17december 2020 in het vragenhalfuurtje is gesteld. Dit met als achtergrond de raad inzicht
te geven in de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in Emmen.
Hierbij werd een coronadashboard benoemd, met als voorbeeld het dashboard zoals dat in de gemeente
Roosendaal wordt gehanteerd. Door de burgermeester is toegezegd om dit te gaan onderzoeken en
hierop terug te komen.

Vanuit de gemeentelijke organisatie (onderdelen het Datalab en Onderzoek en Statistiek) zijn de
mogelijkheden verkend om aan de raadsvraag te voldoen. Er is een afweging gemaakt om zelf de
coronacijfers te verzamelen en te visualiseren of te kiezen voor een kant en klare oplossing uit de markt.
In de markt is een passende en geschikte oplossing gevonden waardoor we niets nieuws hoeven te
ontwikkelen. Om in de behoefte te voorzien gaan we over tot een uitbreiding van de bestaande MMmeter.
Een voorbeeld van de oplossing is digitaal in te zien via Emmenincijfers. De uitbreiding biedt een
oplossing voor uw vraag naar cijfers en inzichten over de ontwikkeling van het coronavirus in Emmen en
het effect ervan op onze gemeente.
Deze uitbreiding was reeds in onderzoek bij team Communicatie en het cluster Onderzoek en Statistiek
(onderdeel van team BLE), in verband met de digitale toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van
de MMmeter. De huidige MMmeter zal worden omgebouwd tot een volwaardig open data platform dat
zowel intern als extern beschikbaar is. Het zorgt er ook voor dat naast informatie over corona reeds
aanwezige data binnen de gemeente Emmen op een gebruikersvriendelijke en toegankelijke manier
gepresenteerd kunnen worden. Dankzij deze uitbreiding is het in de toekomst ook mogelijk om nu nog
niet aanwezige data aan de MMmeter toe te voegen. Hierdoor zetten we mooie stappen naar een
'informatie gestuurd Emmen'.
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Gezien de urgentie van de verspreiding van het coronavirus starten we met het coronadashboard, zodat
deze snel in gebruik genomen kan worden door de raad, de gemeentelijke organisatie en inwoners van de
Gemeente Emmen.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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