
  

 

 

 

 

Motie  

Meer open-data op de gemeentelijke website 

De raad in vergadering bijeen op 10 november 2015; 

Constaterende dat: 

x het huidige Geo-Portal (Stad in Kaart) op de website van de gemeente al veel open-
data bevat. Inwoners kunnen daardoor snel en gemakkelijk inzien welke 
voorzieningen in de buurt aanwezig zijn, de luchtkwaliteit en geluidskaart inzien als 
ook de ontwikkelingslocaties in de gemeente; 

x bij een overdracht van taken en verantwoordelijkheden van de gemeente naar onze 
inwoners een transparante en actuele informatievoorziening vanuit de gemeente 
een vereiste is; 

x de huidige informatievoorziening (Geo-Portal) nog niet alle informatie op wijkniveau 
bevat die de gemeente bezit. Denk hierbij aan het bomenbestand (waardevolle en 
monumentale bomen), veiligheid- en criminaliteitscijfers, hitte-effect, 
bevolkingsopbouw en WOZ-waardes.  

x op de huidige Geo-Portal geen bestemmingsplannen terug te vinden zijn. Deze 
momenteel enkel te vinden zijn op ruitelijkeplannen.nl  

x inwoners, ondernemers en bezoekers onvoldoende op de hoogte zijn van het Geo-
Portal en Stad in Kaart. 

Overwegende dat:      

x een transparante gemeente haar data zoveel mogelijk openstelt via digitale wegen 
voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

x uitbreiding van een compleet en helder overzicht aan open-data op de gemeentelijke 
website een vereiste is om meer verantwoordelijkheden bij inwoners zelf te kunnen 
leggen. 

x proactief en permanent communiceren vanuit de gemeente over deze 
informatievoorziening het tot een succes maakt. 

 



Spreekt uit dat:    

’s-Hertogenbosch de digitale overzichtskaart op de gemeentelijke website uitbreidt met 
meer open-data en hierover via haar gemeentelijke communicatiekanalen permanent 
communiceert. 

Verzoekt het college:  

• te onderzoeken welke andere data kunnen worden toegevoegd aan de digitale 
overzichtskaart op de gemeentelijke website. Waarbij ook de koppeling met de 
bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl wordt meegenomen. 

• voor eind 2015 deze open-data te hebben toegevoegd aan de digitale 
overzichtskaart en hierover proactief en permanent te communiceren via de 
gemeentelijke communicatiekanalen.  
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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