Openbaar

Zaaknummer: Z/19/031106

Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Modernisering informatievoorziening besluitvorming
Kernboodschap
De informatievoorziening richting raad en samenleving wordt verder vernieuwd.
Eerdere besluiten
Datum
7 mei
7 okt

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Memo aan het presidium van Druten inzake rapportage frequentie
Besluit gezamenlijk B&W Druten en Wijchen

Toelichting
De gemeente Druten en Wijchen hebben beide een historisch ontwikkeld proces voor
besluitvorming. In 2019 zijn meerdere deelprocessen rondom besluitvorming
geharmoniseerd en gedigitaliseerd middels iBabs. Via deze informatienota brengen wij u
op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Op 7 oktober hebben de gezamenlijke colleges van B&W een besluit genomen over het
harmoniseren van:
 de publicatie van openbare collegestukken (wat, wanneer en hoe);
 de voorlichting aan de pers (wanneer en hoe);
 de behandeling en rapportage van Moties, Amendementen en Toezeggingen;
Daarnaast wordt continue gewerkt om de informatievoorziening richting de raad verder
te verbeteren met de inzet van iBabs.
Gevolgen
De algemene doelstelling van het project is het harmoniseren en digitaliseren van alle
besluitvormingsprocedures binnen de Werkorganisatie Druten – Wijchen (WDW) en deze
goed aan te sluiten op de procedures van de twee gemeenteraden. Door de interne
processen te harmoniseren:
 wordt informatie tussen verschillende gremia beter over te dragen;
 kunnen medewerkers op een eenduidige manier handelen;
 kunnen de besluiten eenduidig geborgd worden;
 kunnen moderne instrumenten ingezet worden ter ondersteuning.
De wijzigingen van de laatste stappen in dit traject zijn hieronder opgesomd:
Publicatie van openbare collegestukken
Naast de harmonisatie van de wijze waarop stukken worden verspreid, zal het college
ook transparanter worden in haar besluitvorming door actief meer informatie openbaar te
maken. Dit is in lijn met de landelijke trend als ook vereisten uit de initiatief Wet Open
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Overheid (WOO) die als doel heeft overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar te
maken.
Concreet is op dit punt gezamenlijk besloten dat:
 de besluitenlijst van het college in dezelfde vergadering wordt vastgesteld;
 naast de besluitenlijst het college ook de inhoudelijke nota’s gaat publiceren;
 publicatie zal plaatsvinden via hetzelfde portaal als de gemeenteraad;
 publicatie zal plaatsvinden de dag na de collegevergadering omstreeks 10.00 uur.
De informatievoorziening richting de raad blijft hiermee onveranderd.
Voorlichting van de pers
De wijze waarop de pers werd geïnformeerd verschilt per gemeente en ook per
publicatiemedium. Ook het momentum waarop de pers werd geïnformeerd was niet
eenduidig. Het uitgangspunt is voor iedereen eenzelfde informatiepositie te creëren.
Concreet is op dit punt gezamenlijk besloten:
 concept stukken worden niet meer verspreid (embargo Druten verdwijnt).
 de pers kan stukken middels hetzelfde publieke portaal ophalen;
 er één keer per maand een persmoment wordt gehouden om de pers te
informeren en waar allerlei vragen gesteld kunnen worden;
 het persgesprek met college vindt iedere 1e dinsdag van de maand om 14.00 uur
(Druten) en 16.00 uur (Wijchen) plaats;
 afzonderlijke persgesprekken met portefeuillehouders op aanvraag zullen
plaatsvinden.
De informatievoorziening richting de raad blijft hiermee onveranderd.
Moties, Amendementen en Toezeggingen
Sinds enkele vergaderingen wordt voor beide gemeenteraden meer informatie digitaal
vastgelegd over de besluitvorming van de raad. Daardoor wordt de informatievoorziening
tussen de ambtelijke organisatie, gemeenteraad en de samenleving verrijkt.
Eerder heeft het presidium van Druten besloten op dezelfde frequentie als Wijchen
(éénmaal per kwartaal) rapportages te verspreiden aan de raad. Daarmee kan ook het
interne voortgangsrapportage proces op een eenduidige manier plaatsvinden.
Concreet is op dit punt gezamenlijk besloten over:
 de wijze waarop de rapportage intern tot stand komt;
 de termijnen waarop de rapportage intern aangevuld en gecontroleerd wordt;
In samenwerking met de griffie is de informatievoorziening richting de raad en
samenleving verbeterd. Enkele uitgelichte verbeteringen:
 Moties, Amendementen en Toezeggingen worden aan de agendapunten in iBabs
toegevoegd
 Verrijkte registratie met onder andere indiener, Fractie(s), portefeuillehouder,
deadline en behandelend team in iBabs
 24/7 digitaal inzicht in alle moties, amendementen en toezeggingen middels iBabs
en op het raadsinformatieportaal in iBabs (iBabs online)
 Registratie van stemming over moties en amendementen in iBabs
 Inzicht in stemgedrag per politieke partij en raadslid op het
raadsinformatiesysteem (iBabs online);
Burgers en andere fractieleden kunnen naast het raadsinformatiesysteem tevens gebruik
maken van de iBabs app door in te loggen met gebruiker “burger” en wachtwoord
“burger”. Middels deze toegang is enkel de openbare informatie beschikbaar.
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Communicatie
De pers wordt medio december geïnformeerd over de wijzigingen.
Naar inwoners van Druten en Wijchen wordt vanaf medio januari gecommuniceerd
omtrent de nieuwe online mogelijkheden, zoals het volgen en inzien van stemgedrag van
politici.
In de bijlage is een gedetailleerder overzicht van de wijzigingen in iBabs en in het RIS
voor raadsleden opgenomen.
Uitvoering of Vervolgstappen
De procedurewijzigingen gaan gelden per 2020.
De technische wijzigingen zijn direct actief. De technische mogelijkheden in de iBabs app
kunnen per besturingssysteem (Android, Apple, Windows) soms verschillen. Allen worden
doorontwikkeld door de leverancier, maar in verschillend tempo. Hier heeft de WDW
helaas geen invloed op.
Enkele (mogelijke) vervolgstappen in het WDW besluitvormingsproject zijn:
 Elektronisch ondertekenen en waarmerken documenten;
 Facilitering en afhandeling schriftelijke en of technische vragen;
 Gebruik van iBabs als vergaderoplossing voor allerlei overleggen.
Bovenstaande is afhankelijk van de technische mogelijkheden en prioritering van het
project.
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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