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Onderwerp:
RKE rapport “Zoekt, en gij zult vinden”

Griffie
C. de Widt, telefoonnummer 140591

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
De aanbeveling uit het eindrapport ‘Zoekt, en gij zult vinden’ van de Rekenkamercommissie Emmen
(RKE) in zijn algemeenheid onderschrijven, doch het college te verzoeken de uitvoering hiervan bij
voorkeur mee te nemen in het programma ‘Dienstverlening’.

Bijlage(n)
-

RKE-rapport ‘Zoekt, en gij zult vinden’

Stuk(ken) ter inzage
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geen
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1. Inleiding
De RKE wil de gemeenteraad met deze quickscan inzicht bieden in de wijze waarop de
onlinevindbaarheid van projectinformatie bijdraagt aan de mogelijkheid van inwoners om betrokken
te raken bij wat gemeente en inwoners samen ontplooien. Iets waar de gemeente veel waarde aan
hecht. De RKE keek in deze quickscan dus door een ‘participatiebril’ .
2. Beoogd effect
Naar de mening van de onderzoekers verdient het borgen van de kwaliteit van projectinformatie
Op de door de gemeente beheerde internetsite meer aandacht. Dit in het bijzonder
waar het gaat om projectinformatie die wel te vinden is op niet-gemeentelijke websites en niet te
vinden is op de gemeentelijke websites. Het gaat hierbij met name om de zekerheid voor de burger dat
de informatie die de gemeente verstrekt van en over gemeentelijke projecten volledig en betrouwbaar
is – daarbij zou de burger niet afhankelijk moeten zijn van websites van i.c. de informatievoorziening
door derden.
3. Argumenten/Aanbevelingen
De aanbeveling uit dit rapport is:
“aan het college te verzoeken de mogelijkheden voor het plaatsen van projectinformatie op de
gemeentelijke website, in het licht van inwonerparticipatie, te onderzoeken en de resultaten van het
onderzoek binnen een half jaar na onderhavig besluit aan de raad te rapporteren”
Deze aanbeveling is immers met name ingegeven vanuit het perspectief van het versterken en
vergroten van de participatiemogelijkheden voor de burger, die de gemeente hoog in het vaandel heeft
staan. Maakt de gemeente het op deze manier aantrekkelijk voor mensen om mee te doen? Dit kan beter.
4. Kanttekeningen
Gehoord hebbende de beraadslaging in de raadscommissie van 17 januari 2019 begrijpt de RKE dat de
voorgestelde aanbeveling niet geheel aansluit bij de beleving van de commissieleden met betrekking tot
dit onderwerp. De RKE stelt daarom voor de aanbeveling in zijn algemeenheid te onderschrijven, doch
het college te verzoeken de wijze van uitvoering bij voorkeur te beleggen bij het programma
‘Dienstverlening’.
5. Financiën
Dit voorstel heeft geen directe financiële gevolgen.
6. Uitvoering
Zie punt 4 Kanttekeningen.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 21 januari 2019
De Rekenkamercommissie Emmen
De voorzitter,

M.M. Timmerman
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gehoord de presentatie en behandeling van het onderzoeksrapport ‘Zoekt, en gij zult vinden’ in de
raadscommissie van 17 januari 2019;
gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie Emmen d.d. 21 januari 2019;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de verordening Rekenkamercommissie gemeente Emmen
2015;
besluit:
De aanbeveling uit het eindrapport ‘Zoekt, en gij zult vinden’ van de Rekenkamercommissie Emmen
(RKE) in zijn algemeenheid onderschrijven, doch het college te verzoeken de uitvoering hiervan bij
voorkeur mee te nemen in het programma ‘Dienstverlening’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2019.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

