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Onderwerp

Motie V.M.5 Infographics begroting 2016

Voorstel

In te stemmen met bijgaande brief aan de raad over de uitvoering van de bij de
begrotingsbehandeling 2016 ingediende motie.

Inleiding

Bij de begrotingsbehandeling 2016 op 12 november 2015 is een motie ingediend waarin
het college de opdracht krijgt om bij de voorjaarsnota 2016 en de begroting2OtT te
experimenteren met infographics.

Beoogd effect/doel

Informatieverstrekking over de inzet van infographics bij communicatie over p&c
instrumenten.

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.
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Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeu illehouder

Financiën

Aerdts, Mia (575 41"6)

H.A. (Harrie) Litjens

B&W-voorstel:
BW-009778

Zaaknummer IOIN:
zlLs/o0L3t7

Publicatie:
Openbaar
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Soort besluit college Vergadering B&W van 19-07-2016

De directeur,

Weert,
L2-07-2016

Beslissing d.d.:l
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Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie/participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

n.v.t.

Extern:

n.v.t.

Bijlagen

Brief aan raad over invulling van motie V.M.5. begroting 2016
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GEMEENTE vyEERT

Aan de leden van de Raad

Weeft, 21 juli 2016

Onderwerp : uitvoering motie V.M.5 begroting 2016

Beste meneer, mevrouw,

Tijdens de behandeling van de begroting2OL6 op 12 november 2016 heeft u een motie
ingediend ( V.M.5 ) waarin u ons de opdracht geeft om te gaan experimenteren met
infographics.

Naar aanleiding van deze motie hebben we al voor de begroting 20t6, als experiment,
een overzicht ontworpen en gepubliceerd op de website. Omdat hierop positief is
gereageerd, hebben we ditzelfde ontwerp ook toegepast op de jaarrekening 2Ot5 en zal
het ook bij de begroting 2017 gebruikt worden.

Voor de voorjaarsnota 2017 willen we ook een verkorte versie ontwikkelen. Omdat de
voorjaarsnota een andere opzet heeft dan de begroting en jaarrekening (voornamelijk
beleidsmatig en geen cijfers) zullen we een andere opzet van de voorjaarsnota
ontwikkelen.

Met vriendelijke groet,
burg en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M.
burgem

Wilhelm¡nasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert.nl - Twitter : www.twitter.com/gemeenteweert



Weert

MOTIE v.M.5

SP. @CDA

Onderwerp: I nfographics

De raad van de Bemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. L2 november 2015,

Constaterende dat:

a De begroting en de voorjaarsnota van dien aard zijn opgesteld dat deze documenten voor
veel inwoners van Weert niet te begrijpen zijn.

Het van belang is voor de inwoners van Weert om in één oogopslag te zien welke plannen de

gemeente het aankomende jaar gaat realiseren op basis van de keuzes die de raad heeft
gemaakt,

Het van belang is voor de inwoners van Weert om in één oogopslag te zien wat voor effecten

deze keuzes hebben,

De communicatie over de gemaakte keuzes na een begrotingsbehandeling verbeterd kan

worden,

a

a

a

Van mening zijnde dat:

r Door middel van infographics (zie bijlage) de begroting eenvoudiger te lezen is voor

iedereen,

r De organisatie bezig is,met het uitwerken van de ICT visie en het opstellen van het ICT

Masterplan, en aangezien dit een directe relatie heeft met infographics dit het moment is om

infographics te introduceren.

Draagt het college op om bij dè voorjaarsnota in 2016 en voor de begrotingsbehandeling2OlT:
. Te experimenteren met infographícs,
. De definítieve infographics actief te communiceren,

en gaat over tot de orde van de dag,

WD CDA SP Weert Lokaal DUS Weert
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