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Wat publiceren we zoal Onderwerp Gemeente

1) Wijklijnmeldingen Dordrecht 

2) Grondwaterstanden Dordrecht

3) WOZ-waarden 5 gemeenten

4) Monumenten Dordrecht

5) Huisvuilcontainers Dordrecht, Papendrecht

6) Afvalbakken Dordrecht, Papendrecht

7) Speelplekken Dordrecht, Alblasserdam

8) Bomen Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht 

9) Stembureaus 7 gemeenten

10) Uitslagen per gemeente 7 gemeenten

11) Uitslagen per stembureau 6 gemeenten

12) Uitslagen per per kandidaat 6 gemeenten

13) Opbouw bevolking 6 gemeenten

14) Woningen 6 gemeenten

15) Openbare verlichting 4 gemeenten

16) Hondenuitlaatplekken Alblasserdam, Papendrecht

17) buurt en wijkcontouren 6 gemeenten

18) Financiële gegevens Dordrecht

19) etc

20) ….
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Opkomst
versus 
verwachting

Loopafstanden

Aard van locatie

Bedieningsgebied
op basis van afstand

Bevolkingsdichtheid

Extra publicaties en mogelijkheden
Bezoekers
Praktijkbeproeving Open Data
Analyse mogelijkheden
Nuttige ervaringen
Showcase

Kwaliteit gegevens wordt beter
Publicatie gebeurt onder stress
Het lijnproces mag niet worden
verstoord (er gelden wettelijke regels, sluit er

op aan)

Het roept nieuwe vragen op

Hoe kom je handig aan de gegevens
Wie kan analyseren
Wat nu, wat doe je met die uitkomsten
Hoe (gaan we) structureel organiseren
Hoe sluiten we beter aan op (lijn)proces
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resultaten ervaringen vragen



Financiële gegevens

• Wat doen we  en waarom

• Waar lopen we tegen aan

• Hoe nu verder



Financiële gegevens - wat

• Diverse niveau’s
• Iv3
• Open Pending 

• Voor een gedeelte met terugwerkende
kracht

• Digitalisering P&C

Financiële gegevens - waarom

• Omdat we hergebruik belangrijk vinden

• We willen leren wat erbij komt kijken

• Drechtsteden transparent willen zijn op het 
vlak van hun financiële huishouding



P&C

• Digitaliseer de P&C

• De totstandkoming van P&C documenten is bij veel gemeenten een complex en tijdrovend proces. Door het proces te 
digitaliseren is tijdwinst én kwaliteitswinst te realiseren. Digitalisering betekent standaardisering. Hierdoor neemt de 
flexibiliteit soms af, maar is de totstandkoming wel veel efficiënter. Er ontstaat rust, regelmaat en routine in de cyclus. 
Gebruik van softwaretools (LIAS, Pepperflow, CDM, e.d.) bevordert dat de cyclus voor veel betrokkenen transparanter en 
overzichtelijker wordt. 

• Budgethouders zitten zelf achter ‘de knoppen’, hebben een beter overzicht en zijn meer betrokken. Ook kan het 
management veel sneller over de relevante informatie beschikken. De benodigde afstem- en coördinatietijd neemt 
hierdoor drastisch af, evenals de tijd benodigd voor het samenstellen van eindproducten. ‘Knippen en plakken’ behoort tot 
het verleden.

De digitale begroting Dordrecht 2018 is nu live. 
http://dordrecht.begroting-2018.nl/

Maar er zijn ook andere methoden

http://dordrecht.begroting-2018.nl/


LIAS website



Taakvelden in de begroting



Waar lopen we tegen aan

• Iv3 is geen makkelijk toegankelijk bestandsformaat

• Zonder duidelijke metadata wordt het al snel helemaal
verwarrend

• In Iv3 bestanden zitten contact gegevens

• Iv3 bestanden zijn onderling moeilijk te vergelijken

• Ieder kwartaal ‘ mogen’ we weer

• We hebben last van een multiplier effect (1 jaar = 6 
momenten x 2 bestanden x 2 niveaus x 7 gemeenten = 
168 bestanden = onhoudbaar indien handmatig)

• Niet alleen de publicist heft deze last, maar ook de 
afnemer (Open Spending)



Hoe nu verder ?
Tenminste vier alternatieven (al dan niet in combinatie):

• Stoppen (met het Open Data gedeelte)

• Publicatieproces automatiseren

• XML schema ook hier introduceren (XBRL)

• De digitale P&C uitbouwen (eventueel met daarbij ook
een open data ‘knop’)

• Kosten

• Tijdsinspanning / doorlooptijd

• Één gemeente is geen gemeente

Knelpunten

Consequentie (?)
• …….



Onze oproep

Waar mogelijk een landelijke aanpak

Met een kleine groepje ‘proefkonijnen’/deelnemers
(waarvan wij er één kunnen zijn, vanuit het gemeente perspectief)

Die met geld, capaciteit en kunde worden ondersteunt



• Meer denken vanuit Bedoeling en Leefwereld, minder vanuit
Systeemwereld

• Meer praktijk, minder het ideaal

Belangrijkste tip voor het vervolg




