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SAMENVATTING

De gemeente Overbetuwe heeft samen met de Open State Foundation als zesde Nederlandse

gemeente haar eigen raadsinformatie vrijgegeven als open data. Daarmee is Overbetuwe de tweede

Gelderse gemeente waar raadsstukken als moties, agendapunten en ingezonden brieven

beschikbaar zijn voor hergebruik. Ontwikkelaars kunnen nu apps maken die een seintje geven als

uw thema op de raadsagenda staat.

De gemeente Overbetuwe heeft samen met de Open State Foundation als zesde Nederlandse
gemeente haar eigen raadsinformatie vrijgegeven als open data. Daarmee is Overbetuwe de tweede
Gelderse gemeente waar raadsstukken als moties, agendapunten en ingezonden brieven
beschikbaar zijn voor hergebruik. Ontwikkelaars kunnen nu apps maken die een seintje geven als uw
thema op de raadsagenda staat.

Raadsinformatie was altijd alleen beschikbaar via de gemeentelijke website. De vindbaarheid en
doorzoekbaarheid zijn daardoor niet optimaal. Arthur van den Brink, raadsgriffier van de gemeente
Overbetuwe: ‘Onze raad werkt niet voor zichzelf, maar voor haar inwoners. Logisch dat je dan ook wil
dat informatie open en vindbaar is. En dat kan met open data! Wij verwachten dat er toepassingen
gemaakt worden die onze inwoners helpen om mee te praten met wat we in de raad beslissen.’

Aan de slag met Open Raadsinformatie

De raadsinformatie is te doorzoeken via de zoekmachine zoek.openraadsinformatie.nl. Daar zijn nu
al bijna 1.000 documenten te vinden en volledig doorzoekbaar gemaakt. Voor programmeurs is de
data ook toegevoegd aan een ontwikkelportaal. Daar is ook data van de gemeente Amstelveen, Den
Helder, Heerde, Oude IJsselstreek en Utrecht te vinden. In totaal gaat het om meer dan 25.000
documenten. Het doel van Open Raadsinformatie is om de gemeenteraden van Nederland
transparanter te maken en het voor inwoners, journalisten en belangenorganisaties eenvoudiger te
maken om mee te praten en te denken met de lokale politiek.

Actieplan open overheid

De zoekmachine en mogelijkheden van Open Raadsinformatie zullen dit jaar verbeterd en
uitgebreid worden. In het Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse
Zaken is Open Raadsinformatie als actiepunt opgenomen. De Vereniging van Nederlandse

http://zoek.openraadsinformatie.nl/


Gemeenten (VNG) gaat met samen met de Open State Foundation en diverse gemeenten
open raadsinformatie inzichtelijk en gestructureerd aanbieden. Het doel is om in 2017 alle
raadsinformatie, welke nu ongestructureerd openbaar is, op een uniforme en geïntegreerde
manier als open data beschikbaar gesteld te hebben.

Zoekmachine Open Raadsinformatie
http://zoek.openraadsinformatie.nl/#/g/overbetuwe/
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"‘Onze raad werkt niet voor zichzelf, maar voor haar inwoners. Logisch dat je dan ook wil dat
informatie open en vindbaar is. En dat kan met open data! Wij verwachten dat er toepassingen
gemaakt worden die onze inwoners helpen om mee te praten met wat we in de raad
beslissen.’"
— Arthur van den Brink, raadsgriffier gemeente Overbetuwe

OVER OPEN STATE FOUNDATION

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van
innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of
innovative and creative applications.
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