SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: But Klaasen (D66)
Datum: 9 april 2012
Onderwerp: open subsidieregister en open data
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
X schriftelijk
uiterlijke beantwoording:

TOELICHTING
Sinds 1 maart geeft Heemstede de verschillende vormen van subsidies overzichtelijk weer op de
website van de gemeente. Dit overzicht staat in een te downloaden .pdf bestand. Daarmee zijn de
gegevens toegankelijk en in te zien, maar ze zijn door anderen niet makkelijk te bewerken en
(geautomatiseerd) te hergebruiken vanwege het pdf formaat.
Het op de website beschikbaar stellen van dit soort gegevens past in het streven van het kabinet om
“open data” als middel om nieuwe producten te ontwikkelen zoveel mogelijk beschikbaar te stellen.
Ook moet iedereen de informatie eenvoudig kunnen hergebruiken en doorontwikkelen.
Open data is data die
- verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
- gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
- openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
- bij voorkeur voldoet aan open standaarden;
- bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.
Overheidsorganisaties kunnen hun open data aanmelden via http://www.data.overheid.nl/
VRAGEN
1. Is het college bereid het subsidie overzicht (ook) in een makkelijk te bewerken open standaard
aan te bieden zoals .csv ?
2. Is het college bereid dit subsidie overzicht als open data aan te melden bij het open data
portaal van de overheid?
(en zo ja, wanneer?)
3. Overweegt het college ook andere gemeentelijke gegevens als open data beschikbaar te
stellen?
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ANTWOORD
De gemeente Heemstede staat positief tegenover het concept van open data, dat goed aansluit op
ons dienstverleningsconcept en onze denkwijze over een transparante, betrouwbare en goed
controleerbare overheid.
Wij willen dat alle openbare informatie voor iedereen laagdrempelig en snel toegankelijk is en open
data kan helpen dit proces te verbeteren.
Belangrijk is wel dat wij kunnen garanderen dat de door Heemstede aangeleverde data up-to-date is
en op efficiënte, geautomatiseerde wijze kan worden aangeleverd (in plaats van handmatige,
arbeidsintensieve handelingen). Daarom moeten wij eerst inventariseren wat de voorwaarden zijn om
op een betrouwbare wijze invulling te geven aan dit initiatief. Daarbij zal ook gekeken worden welke
andere data wellicht interessant kan zijn om aan te leveren.
datum: 11 mei 2012

