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Onderwerp: 

Tussentijdse terugkoppeling voortgang motie 'open data voor ondernemers en inwoners' 

Kennisnemen van: 

Stand van zaken open data. 

Inleiding: 

Uw raad heeft de motie 'open data voor ondernemers en inwoners' aangenomen. Daarin vraagt u ons een 
start te maken met het ontsluiten van data als open data. Uw vraag sluit aan bij de behoefte die meerdere 
gemeenten in Nederland hebben om informatie vrijelijk beschikbaar te stellen aan de samenleving. De 
gemeente Woerden is zich bewust van het belang van de publicatie van data voor ondernemers en 
inwoners. 

Kernboodschap: 

Onderstaand treft u een terugkoppeling op de ingediende motie. Daarnaast lichten wij u kort toe hoe wij ons 
reeds inzetten om informatie vrijelijk beschikbaar te stellen aan de samenleving. Wij zijn gestart met het 
opstellen van een plan van aanpak voor de publicatie en organisatie van data, daarin gaan wij uitgebreider 
in op voornoemd vraagstuk. In december 2017 zal het plan van aanpak gereed zijn. 

Terugkoppeling motie 
We kiezen er voor om onze open data te gaan publiceren via www.dataplatform.nl. Deze keuze maken we, 
omdat we daarmee aansluiten bij vele andere (gemeentelijke) organisaties, en daarmee de vindbaarheid 
van onze open data vergroten. Daarnaast biedt het platform een complete technische infrastructuur. Het 
ontsluiten via (bijv) onze eigen website kost in verhouding veel inspanningen. Wel gaan we verwijzingen 
maken op onze eigen website naar dit dataplatform en naar het CBS, PDOK (Publieke Dienstverlening op 
de Kaart), de staat van Utrecht, etc. We kiezen hier voor omdat we de diverse databronnen wel zoveel als 
mogelijk eenduidig willen houden. We gaan dus wel verwijzen, maar zullen niet overgaan tot een tweede 
publicatiebron. 

Reeds ondernomen stappen 

Samenwerking 
1. Wij hebben in mei 2017 contact gezocht met de Economie Board Utrecht (hierna te noemen EBU); 
om met de gemeentes in de regio Utrecht gezamenlijk op te trekken. Dit heeft geresulteerd in actieve 
deelname in het aanjaagteam sinds september 2017. Het aanjaagteam komt iedere maand bijeen. 
2. Daarnaast nemen we sinds april 2017 deel aan de landelijke VNG werkgroep praktijkbeproeving 
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open data standaarden. Dit traject wordt in 2018 Q1 afgerond. Tot op heden hebben zij een vijftal open 
data sets vanuit high value list (bijlage) onderhanden genomen. Één van deze sets is 'verkiezingslocaties', 
hiervoor wordt in januari 2018 een kick-off opgeleverd. Deze set kan dus gebruikt worden voor de 
verkiezingen in maart 2018. 

De werkwijze voor publicatie data ordenen 
Om de publicatie op een consistente en efficiënte wijze te kunnen realiseren is het van belang dat dit 
gebeurd op een goed ingebedde wijze in de organisatie. Daarin onderscheiden we een aantal aspecten, 
onderstaand worden deze aspecten en de stand van zaken hierop toegelicht: 

I. We hebben het afgelopen half jaar een onderzoek gedaan naar de diverse 
gegevensverzamelingen, zodoende hebben we een overzicht van de gegevensverzamelingen 
binnen de gemeente verkregen. Om deze gegevens beschikbaar te kunnen stellen is een centrale 
opslag van gegevens noodzakelijk. De huidige infrastructuur ondersteunt deze centrale opslag 
slechts ten dele, daarom is op dit moment een traject gaande om het (geo)gegevensmagazijn te 
vervangen en worden onze wensen voor een centrale opslag open data gegevens daarin 
meegenomen zodat we toekomstbestendig zijn. Verwacht wordt dat deze technische infrastructuur 
in 2018 Q1 gerealiseerd is. 

II. Daarnaast hebben wij onze gemeente in september 2017 aangemeld als geïnteresseerde bij het 
project opschaling raadsinformatie als open data van VNG-VKING. Wanneer we deel kunnen 
nemen in dit project zullen we in overleg met de griffie deze deelname oppakken. 

III. Door een zorgvuldige afweging te maken tussen welke open data van nut en noodzaak zijn kunnen 
de behoeften van onze ondernemers en inwoners worden beantwoord. We peilen deze behoeften 
allereerst door de eerder genoemde high value list en gaan we in 2018 Q1 in gesprek met (lokale) 
ondernemers en inwoners om behoeften rondom open data te peilen. 

De reeds ondernomen stappen worden verder uitgewerkt in het plan van aanpak dat in december 2017 
wordt opgeleverd. 

Financiën: 

Niet aan de orde. 

Vervolg: 

Als er behoefte is over meer informatie over de initiatieven waar we bij aangesloten zijn en onze huidige 
werkwijze horen we dat graag. 

Bijlagen: 

Motie 'Open data voor ondernemers en inwoners' 17.020681; 
- High Value List 17.020680. 
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