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Samenvatting 

 
 
Steeds meer gemeenten willen zich ontwikkelen tot een Open Overheid. De manier  waarop zij 

daar invulling aan geven, verschilt per gemeente. Sommige steden zetten in op open data, 

andere op het inzichtelijk maken van financiële informatie en weer anderen gaan in dialoog 

met de bevolking over bezuinigingen, of concentreren zich op het actief openbaar maken van 

raadsinformatie. De kerndoelen van de programma’s gericht op een Open Overheid zijn: 

1. Vergroten van de transparantie en toegankelijkheid van de overheid. 

2. Versterken van de betrokkenheid van bewoners bij de manier waarop hun omgeving is 

ingericht en hoe hun gemeente wordt bestuurd. 

3. Economisch en maatschappelijk benutten van open data 

  
Deze ontwikkelingen leiden voor gemeenten tot nieuwe opgaven en dilemma’s. 

 Tekortschietend aanbod. Vaak is onduidelijk over welke data de gemeente beschikt. 

Ook wordt de beschikbare data niet up to date gehouden. 

 Beperkte maatschappelijke vraag, gebrek aan bestuurlijke urgentie.  

 De gemeentelijke organisatie is niet toegesneden op openbaarheid en transparantie 

en het digitaal informatiebeheer is vaak niet op orde.  

 De bestaande cultuur van beslotenheid en afscherming laat zich lastig veranderen. 

 

Raadsleden kunnen een belangrijke rol vervullen in de transitie naar een Open Overheid langs 

de volgende lijnen: 

A. Aanjagen. Geef het goede voorbeeld. Regel dat de raadsinformatie toegankelijk en 

herbruikbaar is. Zorg dat bij de start van een beleidsproces ook de openbaarheid goed 

geregeld is. Gebruik digitale instrumenten bij de dialoog met bewonersgroepen. Wacht 

niet op het College, maar kom zelf met initiatiefvoorstellen. 

B. Controleren. Wees alert op de informatiepositie van de raad. Vraag het College om 

financiële informatie in open en herbruikbare vorm ter beschikking te stellen zodat je 

als raadslid ook zelf nieuwe dwarsverbanden kunt leggen. Vraag het College om een 

data-inventarisatie te doen naar beschikbare bestanden. En zorg ervoor om telkens 

opnieuw de leefwereld en het belang van bewoners centraal te stellen, bijvoorbeeld 

via buurtbegrotingen.  

C. Leren. Leer van beste praktijken van andere gemeenten. Vorm een koplopersgroep of 

intervisienetwerk om ervaringen uit te wisselen. Vergelijk de prestaties van de 

gemeente met de kengetallen van andere gemeenten met een vergelijkbare omvang. 

Wees ook bereid om als raad het eigen functioneren ter discussie te stellen. Overweeg 

het instellen van een onafhankelijk toezichthouder of Informatiecommissaris, 

eventueel afkomstig uit de raad of uit de ambtelijke organisatie.  
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Onze Overheid, Onze Informatie! 

 

 

‘De overheid is van ons allemaal. We kiezen onze vertegenwoordigers in gemeenteraad, 

provinciale staten en het parlement en geven daarmee richting aan het bestuur.  

 

Wij zorgen voor het geld voor onderwijs, gezondheidszorg, wegen, veiligheid, voor alle 

openbare diensten. We betalen via de belastingen de salarissen van volksvertegenwoordigers, 

bestuurders en ambtenaren. 

 

Daarom hebben wij het recht om te zien hoe onze stem wordt gebruikt en hoe ons geld wordt 

besteed. Met publiek geld gefinancierde informatie dient – met enkele nauw omschreven 

uitzonderingen – standaard openbaar gemaakt te worden.’ 

 

 

Aldus enkele elementen uit het Manifest ‘Onze Overheid, Onze Informatie’, van september 

2015, ondertekend door Bits of Freedom, Centrum voor Budgetmonitoring en 

Burgerparticipatie, Hivos, Instituut Maatschappelijke Innovatie, Kennisland, Meer Democratie, 

Netwerk Democratie, Open State Foundation, Petities.NL, Publish What You Pay Nederland, 

Tax Justice.NL, Transparency International Nederland, Waag Society.  

 

Het manifest bevat een 11-tal speerpunten, waaronder:  

 meer vaart achter open data,  

 het openbaar maken van categorieën overheidsinformatie als onderzoeksrapporten, 

subsidie-informatie, inkoopinformatie en evaluaties,  

 open proces en open besluitvorming,  

 waarborg privacy  

 start een koplopersgroep van gemeenten die experimenteren met open data, open 

begroten en open spending. 
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Inleiding  

 

 

Steeds meer gemeenten werken aan een Open Overheid. Sommige gemeenten investeren in 

open overheidsinformatie, anderen in open data en weer anderen in open budgeting 

(interactief begroten) of open spending (transparant maken van uitgaven). De achterliggende 

gedachte is dat met publiek geld gefinancierde informatie in beginsel ook voor het publiek 

beschikbaar moet zijn. Daarbij is het goed om te bedenken dat transparantie geen moderne 

gril is. Reeds sinds 1979 zijn overheden verplicht om bepaalde overheidsinformatie op verzoek 

van burgers openbaar te maken. De toenemende digitalisering leidt echter tot nieuwe 

mogelijkheden. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de rol van raadsleden. Wat kunnen 

zij doen om in hun gemeente een Open Overheid tot stand te brengen? Dat is de vraag die 

centraal staat in deze verkenning.  

 

We starten met een korte begripsbepaling. Daarna volgen een reeks voorbeelden die een 

beeld geven van de lokale praktijk van een Open Overheid. Vervolgens komen de problemen 

en dilemma’s aan de orde die raadsleden ervaren bij het werken aan een open overheid. De 

verkenning sluit af met een aantal reflecties, adviezen en tips over de rol van raadsleden. 

 

 

Begripsbepaling. Waar hebben we het over? 

 

Open Overheid is een koepelbegrip. Het is een verzamelnaam voor een reeks van 

ontwikkelingen die samengevat kunnen worden in twee hoofdcategorieën, namelijk ‘open 

informeren’ en ‘open besluiten’.1  

 

Open informeren 

 Open Data. Het ter beschikking stellen van databestanden in herbruikbare vorm zodat 

bewoners en bedrijven deze kunnen benutten voor maatschappelijke of economische 

toepassingen zoals digitale diensten en apps. 

 Open spending (ook wel bekend onder de noemer ‘open verantwoording’ of 

budgetmonitoring). Inzicht bieden in de geldstromen door begrotingsinformatie en 

verantwoordingsinformatie in herbruikbare vorm ter beschikking te stellen.  

 Actieve openbaarmaking. Het actief openbaar  maken van gemeentelijke informatie, 

waaronder projectplannen, onderzoeksrapporten, evaluaties of bonnetjes van 

bestuurders. 

 Open raadsinformatie. Het openbaar maken van raadsinformatie waaronder verslagen 

van raads- en commissievergaderingen, agenda’s, moties, stemmingen, etc. 

                                                 
1 Ook andere vormen van clustering zijn mogelijk. Zie voor een vierdeling in ‘open contact, open 
aanpak, open data en open verantwoording’: Mikis de Winter: http://open-overheid.nl/open-
overheid/wat-is-open-overheid/ 
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Open besluiten 

 

 Open planproces. Een dialoog tussen overheid en samenleving over gemeentelijke 

thema’s. 

 Burgerbegroting. Een aanpak waarbij bewoners mee kunnen beslissen over de 

verdeling van begrotingsgelden. Dit kan ook op kleine schaal via een Buurtbegroting. 

(zie o.a. Breda Begroot, zie ook Porto Alegre, Brazilië) 

 Bezuinigingsdialoog. Een dialoog met bewoners om enerzijds bezuinigingsopties in 

beeld te krijgen en anderzijds overeenstemming te bereiken over te maken keuzes. 

 Open benadering. Een informele dienstverlenende persoonlijk aanpak, gericht op 

dejuridisering en kostenreductie.2  

 

‘Uiteindelijk gaat het om een open houding. Dat is de basis voor alles.’ (Sjors Slaats) 

 

Kerndoelen van de programma’s gericht op een Open Overheid zijn: 

 

4. Vergroten van de transparantie en toegankelijkheid van de overheid 

5. Versterken van de betrokkenheid van bewoners bij de manier waarop hun omgeving is 

ingericht en hoe hun gemeente wordt bestuurd 

6. Maatschappelijke en economische voordeel halen door het beter benutten van open 

data 

 

De verschillende elementen beïnvloeden en versterken elkaar. Open spending wordt vooral 

interessant op het moment dat gebruik wordt gemaakt van open data en het daarmee 

mogelijk wordt de prestaties van verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken. Zonder 

relevante data kunnen burgers niet meedenken over te maken keuzes in een buurtbegroting. 

 

‘Waar het allemaal om draait is hoe de informatie zo goed mogelijk bij de burgers 

terechtkomt. ‘Hoe kunnen wij de burgers helder maken waar we mee bezig zijn?’ 

(Pascale Georgopoulou) 

 

‘Het begrip Open Overheid is bijna dubbelop. Een overheid hoort open te zijn. Dat is van 

levensbelang voor een goed functionerende democratie. Daarbij denk ik aan een 

overheid die qua cultuur open staat naar inwoners, naar buiten kijkt, communiceert 

over wat zij doet en informatie  actief openbaar maakt. Nu wordt informatie vaak pas 

openbaar gemaakt als er om gevraagd wordt. Dat moet worden omgekeerd. Van ‘nee, 

tenzij …’ naar ‘ja, mits …’ (Geert Kamminga) 

 

’Open data is fascinerend; burgers doen er verassende dingen mee.’ (Ruud Niewold) 

 

  

                                                 
2 Zie o.a. http://prettigcontactmetdeoverheid.nl/ 

http://prettigcontactmetdeoverheid.nl/
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Voorbeelden. Wat is er gaande?  
 

 

Op www.openspending.nl van de Open State Foundation is de begrotingsinformatie en 

verantwoordingsinformatie van een groot aantal Nederlandse gemeenten te vinden en te 

vergelijken. Op www.waarstaatjegemeente.nl van KING geeft een dashboard inzicht hoe 

verschillende gemeenten ervoor staan op verschillende maatschappelijke terreinen zoals 

jeugd, veiligheid en leefbaarheid. 

 

Hieronder volgt een aantal citaten van raadsleden. Aan hen werd gevraagd wat hun ervaringen 

zijn met Open Overheid en wat er in hun gemeente gebeurt op dit terrein. 

 

‘Het coalitie-akkoord in Utrecht zet nadrukkelijk in op een Open Overheid. Utrecht 

investeert in open data, heeft een open data portal en er is een open data coördinator. 

De wethouder Organisatievernieuwing is bestuurlijk verantwoordelijk voor het 

realiseren van de ambities op het gebied van open overheid. Er wordt gewerkt aan 

‘datagedreven sturing’ en we doen mee aan de pilot ‘open raadsinformatie’. Ten slotte 

is Utrecht ook een pilotgemeente op het gebied van ‘open spending’, waarbij financiële 

informatie tot op het een na diepste niveau wordt ontsloten voor bewoners. Dit gaan 

we nu uitsplitsen in buurtbudgetten. (…) De eerste resultaten op het gebied van 

datagedreven sturing zijn positief. Zo wordt er op basis van data over veiligheid een 

voorspellingsmodel ontwikkeld waar criminaliteit gaat plaatsvinden. Een voorbeeld van 

een goede wisselwerking tussen gemeente en bewoners is het Meldpunt 

Verkeerslichten. Via een gerichte campagne hebben we mensen gevraagd welke 

stoplichten uitgezet of anders afgesteld zouden kunnen worden. We kregen toen maar 

liefst 4.000 meldingen. Die zijn weergegeven op een kaart en de gemeente is nu bezig 

om de belangrijkste knelpunten aan te pakken.’ (Sanne Scholten)  

 

‘Via Breda Begroot willen we samen met bewoners de begroting gaan maken. De 

eerste pijler is “Wijk aan zet”. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke geldstromen 

waar heengaan in de wijk. Dat geldt zowel voor privaat geld, overheidssubsidies, en 

reguliere overheidsgelden. Het doel is deze stromen transparant te maken voor 

burgers. Dan kan de wijk meepraten over wat zij vinden hoe geld in hun wijk moet 

worden besteed. Langs deze lijn wordt nu in twee wijken geëxperimenteerd. Het is een 

leerproces om uit te vinden wat de manieren zijn om met mensen te communiceren. 

Via een app, of toch beter door middel van bijeenkomsten? Vanuit de gemeente zit er 

een kern van 5 mensen actief met dit project bezig, daarbij zitten 5-10 burgers in 

kerngroep, maar er zijn veel rondom heen betrokken. De tweede lijn gaat over agenda 

setting voor Breda als geheel. Daarbij geldt de vraag: wat vinden inwoners belangrijk 

voor de gemeente? Dat houdt ook in, het bepalen van prioriteiten en besluiten welke 

grote projecten wel en welke niet een plek hebben in de stad. De begroting staat online 

op www.hetgeldvanbreda.nl. Er zijn excursies georganiseerd naar Antwerpen om daar 

http://www.openspending.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.hetgeldvanbreda.nl/
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te leren van buurtbudget experimenten en er is een spel ontwikkeld waardoor het 

begrotingsvraagstuk kan worden uitgespeeld.’ (Henk van de Velde)  

  

‘In Eindhoven zijn alle raadsstukken openbaar, inclusief de begroting en hebben we een 

openbaar subsidieregister waarin je kunt zien welke organisaties subsidie ontvangen. 

Ook zijn we een experiment (‘Living Lab’) gestart in winkelstraat en uitgaansgebied 

Stratumseind. Het is een programma waar ruim twintig instellingen de komende vier 

jaar aan deelnemen. Zij gaan ieder afzonderlijk aan de slag met de data die worden 

verzameld. Uit de dwarsverbanden die zo ontstaan, moet een complete strategie 

ontstaan om ieder weekeinde meer dan 10.000 bezoekers in goede banen te leiden. 

Met behulp van sensoren, camera’s en andere meetinstrumenten worden gegevens 

over het uitgaanspubliek verzameld die niet privacy gevoelig zijn. Andere invloedrijke 

data zoals het weer, geluidsniveau, het aantal bezoekers, berichten op Twitter en 

Facebook en de bezettingsgraad van parkeergarages worden eveneens verzameld en 

geanalyseerd. Vrijwel alles in ‘real time’. Philips en de TU Eindhoven gaan kijken of ze 

met variaties in kleur en lichtintensiteit invloed kunnen uitoefenen op het publiek in de 

250 meter lange stapstraat.’ (Ferry van den Broek) 

 

‘De gemeente Zeist is in 2011 gestart met een Bezuinigingsdialoog. Het vorige College 

had grote ambities op het gebied van burgerparticipatie. Vooraf werden acht thema’s 

geformuleerd zoals zorg en welzijn, of veiligheid. Een raadswerkgroep stelde de kaders 

vast waarbinnen de bezuinigingen gevonden moest worden. Bewoners werden deels 

gericht, deels via open aankondigingen uitgenodigd om mee te denken. Bij het 

benaderen van bewoners werd gezocht naar een mix van deskundigheid, ervaring en 

belang. Na de startbijeenkomst volgden er per themagroep zes bijeenkomsten van een 

avond. De opdracht voor elke themagroep was om concrete voorstellen te ontwikkelen, 

gericht op een nieuwe rolverdeling tussen overheid en samenleving, met een 

bezuinigingsopgave van 10 %. In de fase 1 werden de achtergronden van de 

problematiek, de contouren en denkrichtingen voor bezuinigingen geformuleerd. De 

uitkomst werd vervolgens door het college van B&W en de Gemeenteraad getoetst. In 

de tweede fase zijn concrete bezuinigingsvoorstellen geformuleerd. De dialoog mondde 

uit in ruim 200 bezuinigingsvoorstellen. Over de voorstellen was in de betreffende  

themagroep consensus bereikt. Het College filterde de voorstellen op haalbaarheid en  

sommige ideeën moesten nader onderzocht worden. De 200 ideeën werden vervolgens 

ter stemming aan de Raad voorgelegd, welke uiteindelijk met slechts 8 amendementen 

de voorstellen overnam.’ (Laura Hoogstraten)  

 

Op www.watdoethengelo.nl staat uitgelegd welke uitgaven al vastliggen en welke nog 

te beïnvloeden zijn. Dit leidt tot een beter geïnformeerde gemeenteraad en bevolking. 

 

  

http://open-overheid.nl/open-verantwoording/toolkit-open-verantwoording/
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‘De Provincie Groningen en de gemeente Groningen werken samen op het gebied van 

open data (zie http://data.groningen.nl). De inhoud varieert van locaties van 

afvalcontainers tot aangiftes bij de politie en beweegbare bruggen in de provincie. ‘Er 

is een app over meldingen in de openbare ruimte (MeldStad). Deze app is ontwikkeld 

op initiatief van de gemeente. Als je als burger een melding wilt doen over een defecte 

lantaarnpaal of verzakte stoeptegel kan dat via die app. (…) Tot vorig jaar werd de 

begroting als pdf beschikbaar gesteld, maar nu is de begroting digitaal beschikbaar op 

een overzichtelijke en aantrekkelijke manier. Je kunt doorklikken op de posten waarna 

je achtergronddocumenten vindt waarop die begrotingspost is gebaseerd. Zie ook 

 http://begroting.groningen.nl/p1879/verkeer.’ (Benni Leemhuis)  

  

‘Op dit moment worden IV3-modellen (informatie voor derden-modellen) goed ingevuld 

en gepubliceerd. Dat maakt het mogelijk om de cijfers van Groningen te vergelijken 

met die van een andere gemeente. Zo kun je zien wat er b.v. per 1000 inwoners wordt 

uitgegeven aan cultuur en hoe zich dat verhoudt met andere steden. Als je op een 

dieper (meer gedetailleerd) niveau informatie openbaar gaat maken ontstaan er meer 

mogelijkheden. Als je als buurtbewoner weet wat het onderhoud van de lokale 

speeltuin kost, dan kan je beslissen om zelf dat onderhoud te doen en het geld dat 

overblijft kun je besteden aan andere onderwerpen die je belangrijk vindt. En waarom 

moet een rijbewijs in de stad Groningen soms twee tot drie keer zo duur zijn als in een 

andere gemeente? Door de achterliggende informatie openbaar te maken, wordt het 

makkelijker om te onderzoeken en organiseer je een prikkel om het werk ook beter en 

efficiënter te doen. (…) We zijn nu bezig met onderzoek of we ook alle stappen in het 

beleidsvormingsproces openbaar kunnen maken via een soort ‘track and trace-

systeem’. Vanaf de eerste gedachte tot aan de uiteindelijke beleidsnota moet je kunnen 

volgen in welke fase het proces zit en wat er allemaal al aan informatie beschikbaar is. 

Dan weet je als belanghebbende ook wanneer je het beste het proces kunt 

beinvloeden.’ (Jetze Luhoff) 

 

‘In Den Haag zijn de begroting en het jaarverslag inzichtelijker geworden (zie 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/feiten-en-cijfers/open-data.htm). Zo 

neemt de gemeente er nu infographics in op die aangeven waar alle uitgaven naar toe 

gaan en wat de kengetallen zijn van de gemeente. Dit geeft ook goed weer hoe 

complex zo’n organisatie als de gemeente is. Daarnaast heeft de gemeente een open 

data store met 8670 open data sets die beschikbaar zijn voor iedereen. Daarbij zitten 

bijvoorbeeld datasets over leeftijdscategorieën per buurt of aantal woningen per wijk 

met een huur tussen X en Y. Er zijn ook een aantal apps ontwikkeld over 

wegwerkzaamheden in de stad of over de basisadministratie gebouwen in de stad. (…) 

In de wijk Mariahoeve is gewerkt met een budgetschuif. Bij de herinrichting van een 

plein konden omwonenden meedenken en -beslissen over verschillende opties. Daarbij 

konden ze schuiven/kiezen tussen verschillende mogelijkheden. Als ze meer geld 

stopten in onderhoud ging dat b.v. af van speelvoorzieningen. Op deze manier van 

http://data.groningen.nl/
http://begroting.groningen.nl/p1879/verkeer
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/feiten-en-cijfers/open-data.htm
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betrekken van bewoners kwamen – als ik mij goed herinner - meer dan 100 mensen af 

tegen een stuk of 10 a 20 op ‘gewone’ inspraakavonden.’ (Tobias Dander)  

 

‘In Nijmegen hebben we een actieve campagne gevoerd om inwoners te stimuleren om 

open data te gaan gebruiken om apps mee te maken. Op 

https://apps4nijmegen.wordpress.com staat het resultaat van een wedstrijd. De app 

‘Omgevingsalert’ over het attenderen op omgevingsvergunningen heeft die wedstrijd 

gewonnen. Andere apps gaven inzicht in zoutstrooiroutes en afstanden tot het centrum 

van Nijmegen (ludieke ‘Kruupapp’). De ‘bel en herstel-app’ over het melden van 

ruimtelijke ordeningsproblemen als losliggende stoeptegels, zwerfvuil e.d. is succesvol, 

evenals de woonlastenmeter die laat zien hoe hoog de verschillende lokale belastingen 

zijn voor jouw woonsituatie. Deze laatste apps zijn ook door andere gemeenten 

overgenomen.’ (Kristie Lamers) 

 

‘In Waalwijk is alle raadsinformatie in principe openbaar. Mensen kunnen live en ook 

achteraf raadsvergaderingen via het web terugkijken. Wat echt nieuw is voor ons, is 

dat je nu ook precies kunt zien hoe ieder raadslid gestemd heeft. Als je op een naam 

van een raadslid klikt kun je zijn of haar hele stemgeschiedenis zien en daarmee 

bijvoorbeeld controleren of iemand zich aan verkiezingsbeloftes heeft gehouden. Een 

nadeel is wel dat de data wel zichtbaar, maar nog niet als open data te downloaden 

zijn.’ (Sjors Slaats)  

 

‘In Almelo proberen we burgers vroeg te betrekken bij het maken van beleid. Zo hebben 

we bijvoorbeeld motiemarkten waar burgers met hun ideeën naar toe kunnen en die 

ter plekke met raadsleden besproken worden. Soms leiden deze tot een motie of 

amendement dat we meenemen naar de raad om het daar in te dienen.’ (Bert 

Hummels)  

 

‘In Venlo willen we dat burgers vaker in een vroegtijdig stadium bij het proces worden 

betrokken. Bestemmingsplannen worden tegenwoordig in co-creatie gemaakt. Ook op 

andere terreinen als het evenementenbeleid hebben we aan de voorkant, samen met 

burgers, een viertal sessies georganiseerd. Hoe gaan we om met evenementen, waar 

zullen we de focus op leggen en waar gaan subsidies naartoe zijn dan onder meer de 

vragen die langskomen.’ (Luud Pieko) 

 

‘In Hollands Kroon proberen we gecompliceerdere kwesties, zoals begrotingen, 

toegankelijk en begrijpelijk te maken door middel van Infographics, waarbij data wordt 

overgedragen middels een illustratie en begeleidende tekst.’ (Alexander op de Weegh)  

 

‘Ik zie dat in het buitenland veel meer mogelijkheden worden benut. Zo heeft de staat 

Californië de hele financiële administratie openbaar gemaakt. Daar is in korte tijd door 

bewoners en bedrijven een miljard bezuinigd doordat ze met ideeën kwamen om 

dingen anders te doen of geld anders te besteden.’ (Jetze Luhoff) 

 

https://apps4nijmegen.wordpress.com/
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Problemen en dilemma’s 
 

 

Een Open Overheid ontstaat niet vanzelf. Raadsleden noemen de volgende problemen en 

dilemma’s bij het werken aan een Open Overheid. 

 

Beperkte vraag, gebrek aan urgentie 

 

Een aantal geïnterviewden constateert een gebrek aan urgentie. Dit gebrek aan urgentie is 

enerzijds te vinden bij betrokken bestuurders en ambtenaren.  

 

‘In 2011 is er een visie aangenomen in de raad waarin het doel van de gemeente 

Lelystad is om “helemaal vrij te zijn van de WOB”. Alles moet actief online beschikbaar 

worden gemaakt. In 2011 is er een open data portaal opgezet, maar daarna is er niet 

heel veel gebeurd. College en raadsleden moeten vaak aan die visie worden herinnerd.’ 

(Emiel van der Herberg) 

 

Maar ook bewoners zijn vaak nog passief:  

 

‘Wat ik als raadslid daarbij mis is dat mensen mij aan het jasje trekken en aangeven 

tegen welk probleem ze aanlopen om met deze open data store te kunnen werken of 

wat ze graag zouden willen. Dit soort oproepen krijgen wij niet. Of het is prima 

geregeld met de datasets, of er ontbreekt een gevoel van urgentie in de stad dat er iets 

mee kan of moet gebeuren.’ (Tobias Dander)   

 

‘Ik vind dat de belangstelling vanuit de samenleving nog moet groeien, en dan met 

name bij zaken die op grotere schaal (dan de eigen buurt) spelen. Rond de sluiting van 

zwembaden zie je veel belangstelling, maar is daar geen sprake van als het 

gemeentelijke zaken betreft, waarvan bewoners niet direct een voor– of nadeel van 

inzien.’ (Liesbeth Vlietstra-Wouterse) 

 

Aanbod schiet tekort 

 

’Hoe meer data opengesteld wordt, hoe beter. Meer open data zorgt voor interessante 

en creatieve initiatieven én leidt tot meer participatie bij burgers.’ (Tom Kunzler)  

 

‘Je kunt bewoners pas betrekken bij het meedenken op inhoud als ze voldoende 

geïnformeerd zijn’. (Tim van ‘t Hof)  

 

Het aanbod van open data moet verder groeien. Sommige gemeenten hebben eigen 

dataportals, maar in andere gemeenten gebeurt er nog niets. Vaak worden databestanden 

eenmalig openbaar gemaakt, terwijl actualisatie juist belangrijk is om ontwikkelingen in de tijd 
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te kunnen volgen. Een voorbeeld: Aanbestedingen en gunningen – en meer in algemene zin 

inkoopgegevens – vormen een wezenlijk onderdeel van een open overheid. Op dit moment is 

nog niet na te gaan welke aanbestedingen aan wie, wanneer en voor welke bedragen zijn 

gegund. Verschillende raadsleden geven aan dat burgers geen behoefte hebben aan abstracte 

cijfers, maar concrete aangrijpingspunten zoeken. 

 

‘Open bezuinigen heeft gespeeld in de beginperiode van de crisis. Toen is de dialoog 

gezocht met de belanghebbende instanties en burgers, maar op een verkeerde manier. 

De keuzes die werden voorgelegd waren veel te abstract. Je kan burgers wel vragen om 

mee te denken maar als ze niet alle info hebben om op dat terrein goede keuzes te 

kunnen maken dan heeft het geen zin.’ (Matthijs van Tuijl) 

 

‘Een persoonlijk stokpaardje van mij is de informatie over vergunningaanvragen en -

verleningen. Vroeger publiceerde de gemeente alle aanvragen in de gemeentekrant. 

Tegenwoordig gaat dat via internet. Met een app kun je je daarop abonneren. Dan 

krijg je b.v. te zien dat er in jouw buurt een vergunning wordt aangevraagd voor een 

verbouwing. Maar als je daarop doorklikt zie je alleen algemene informatie en niet de 

vergunningaanvraag zelf met tekeningen e.d. Zo heb je dus geen goede indruk van wat 

er precies gaat gebeuren. Als je dat wel wilt, moet je naar het informatiecentrum van 

de gemeente stappen. Het is toch veel logischer om dat vanuit huis te kunnen zien?’ 

(Tobias Dander) 

 

‘Bij ons in de buurt gaat een school uitbreiden met 8 extra lokalen en 2 gymzalen. Dat 

heeft gevolgen voor de omgeving en voor het uitzicht van omwonenden. Dan zou ik het 

wel netjes vinden als de gemeente de buurt ook zou informeren door een brief in de 

bus. Ons hele vergunningstelsel met bezwaar en beroep is erop gericht een balans te 

vinden tussen de plannen van een initiatiefnemer en de belangen van de omgeving. 

Actief en gerichte actieve openbaarmaking is dan essentieel.’ (Moniek van Sandick) 

 

De toekomst vraagt om standaardisatie én flexibiliteit. Dit staat met zoveel woorden in de 

Digitale Agenda 2020 van VNG.  

 

‘Neem het voorbeeld van de topografische kaarten. Iedere gemeente stuurt zelf een 

vliegtuig de lucht in om luchtfoto’s te maken. Dit resulteert in 400 vluchten over heel 

Nederland, terwijl het natuurlijk veel goedkoper en duurzamer is om daarin samen te 

werken. Aan de andere kant weten we nog niet wat over drie jaar de ontwikkelingen 

zijn op het gebied van digitale technologie. Dus moet je ook veel ruimte geven aan 

start-ups en whizzkids. Deze denken nog niet in een vaste stramien. Deze twee 

bewegingen – standaardisatie en creatieve ruimte – staan ogenschijnlijk met elkaar op 

gespannen voet, maar zijn allebei nodig.’ (Pascale Georgopoulos) 

 

Bij het aanbieden van informatie speelt soms ook de timing een rol. 
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‘Met name het moment wanneer je burgers betrekt en informeert, is lastig en blijft een 

zoektocht. Enerzijds wil je de burger zo veel als mogelijk informeren en wil je zo 

transparant mogelijk handelen, anderzijds kan het onrust veroorzaken als het juiste 

moment niet wordt gekozen. Zie de situatie rond het sluiten van zwembaden die 

momenteel in onze gemeente speelt. Betrek je de burger in een vroeg stadium dan kan 

dit tot onrust leiden. Anderzijds, probeer je onrust te voorkomen door de burger in een 

later stadium te informeren, krijg je weer het verwijt dat je ze niet vroeg genoeg hebt 

betrokken.’ (Alexander op de Weegh)  

 

‘Open zijn is goed, maar je kan niet altijd open zijn. Er zijn bijvoorbeeld processen 

gaande die zich nu in de onderhandelingsfase met zo’n dertig partijen verkeren, over 

kosten en dergelijke, en daarvan vind ik dat die niet open moeten zijn want het gaat 

om onderhandelingen.’ (Luud Pieko) 

 

Organisatie en primair proces 

 

Tot dusver vormt openbaarmaking geen onderdeel van het primair proces binnen gemeenten. 

In grote bureaucratieën moeten dit soort ambities ook ‘ingeregeld’ worden in het dagelijks 

werkproces. Dat betekent dat het een regulier onderdeel van de bedrijfsvoering moet gaan 

vormen, net als budgettering en verantwoording. Voormalig Rijksarchivaris Martin Berendse 

stelt: ‘Het is een vorm van corvee, het moet gewoon gebeuren en bij niet-nakoming kan je er 

ook op uitglijden.’ Daarbij horen concrete afspraken over normen, organisatie en 

verantwoordelijkheden. De architectuur van ICT-systemen is daarbij belangrijk. In de keten van 

documentstromen moet je vanaf het begin nadenken op welk moment een document 

‘automatisch’ actief openbaar wordt gemaakt. Op dit moment is er een wilsbeslissing nodig 

om documenten openbaar te maken. In de toekomst zou dit mechanisme omgekeerd kunnen 

worden: openbaarmaking gebeurt automatisch en voor niet-openbaarmaking is een actieve 

handeling noodzakelijk.  

 

‘Besluitvorming over openbaarheid blijft lastig. Het besluit wordt vaak doorgeschoven 

van bureau naar bureau. De vraag blijft namelijk steeds, in welke sfeer de 

desbetreffende informatie ligt, wie daar verantwoordelijk voor is en hoe ruim of strak 

een bepaalde regel geïnterpreteerd wordt. Dat blijft een inschatting die door iemand 

gemaakt moet worden.’ (Emiel van der Herberg)  

 

De structuur van de overheid is vaak niet behulpzaam voor het bevorderen van initiatieven.  

 

‘Burgers denken vaak integraal, maar de gemeente werkt zo niet. Binnen de gemeente 

is alles binnen hokjes opgedeeld, waardoor het moeilijk is om integraal besluiten te 

maken. Daar lopen we nu tegenaan.’ (Henk van de Velde) 
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Cultuur van beslotenheid 

 

Vele generaties lang hebben bestuurders en ambtenaren in beslotenheid kunnen werken aan 

de publieke zaak. Afscherming, vertrouwelijkheid, beslotenheid, beleidsintimiteit, het zijn 

noties die diep zijn verankerd in het denken en handelen van overheidsfunctionarissen. Een 

Open Overheid vergt dan ook een regelrechte cultuurverandering en dat maakt deze 

transformatie ook zo weerbarstig. Want een cultuur is lastig te veranderen, juist vanwege het 

bestaan van allerlei ongeschreven spelregels. Afscherming van informatie vindt plaats tussen 

gemeente en bewoners, maar soms ook tussen College en gemeenteraad.  

 

‘Er zijn te veel geheime documenten. Bijvoorbeeld over de waardering van 

supermarkten in de gemeente. Of de inkomsten bij de verhuur van standplaatsen bij 

kermissen (precariobelasting). Maak dat soort informatie gewoon openbaar!’ (Maikel 

Kat) 

 

‘De grootste blokkade is de angst om los te laten en verantwoordelijkheid te delen.’ 

(Tim van ‘t Hof)   
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Rol van raadsleden 
 

 

Welke rol speelt de gemeenteraad in de ontwikkeling naar een Open Overheid? Hoe verhoudt 

die rol zich tot andere betrokken actoren, zoals het College van B&W en het ambtelijk 

apparaat? Wat kunnen individuele raadsleden doen in het werken aan meer openbaarheid en 

transparantie? 

 

Aanjagen 

 

De ontwikkelingen op het gebied van Open Overheid staan nog in de kinderschoenen. Een 

belangrijke rol van raadsleden is om het proces op gang te brengen en een aanjaagrol te 

vervullen bij de eerste stappen en experimenten. Raadsleden moeten zelf het goede voorbeeld 

geven. 

 

‘Een open overheid ontstaat niet vanzelf. Daar moet je telkens opnieuw aan werken. 

Karakter en houding zijn daarbij belangrijk. Wees nieuwsgierig naar al die nieuwe 

mogelijkheden die overal ontstaan. Als raadslid ben je het gezicht van de gemeente en 

moet je dus zelf model staan voor de Open Overheid.’ (Pascale Georgopoulos) 

 

‘Open Overheid heeft ook met open besluitvorming van doen. Digitale instrumenten als 

Argu kunnen ondersteuning bieden bij het proces van cocreatie met bewoners.’ (Tom 

Kunzler)  

 

De rol van de gemeenteraad ligt vooral aan het begin en aan het eind van een proces. 

 

‘Bij de start stellen we kaders vast, wat willen we bereiken, wat zijn de doelstellingen, 

welk budget is beschikbaar, welk proces gaan we in? Daarna leunen we achterover en 

ligt de bal bij het proces, dan gaan ambtenaren onder regie van het College aan de 

slag. In deze fase starten zij de dialoog met stakeholders. Op basis van de resultaten 

daarvan krijgt de Raad een voorstel van het College. We houden dan een vragenuur 

waarbij er ook weer ruimte is voor insprekers. Uiteindelijk vindt dan het debat en de 

besluitvorming in de Raad plaats. (…) De rol van een raadslid in een dialoogproces is 

overigens nog niet helemaal duidelijk. Als raadslid word je niet geacht je mond open te 

doen tijdens zo’n avond. ‘Dat zou het proces verstoren’, hoor ik dan. Misschien wordt 

dat in de toekomst anders. Misschien kunnen raadsleden vaker als toehoorder 

aanwezig zijn, of ook zelf dingen inbrengen. Misschien moeten we ook eens 

experimenteren met een dialoog tussen groepen bewoners en de Raad. In algemene zin 

kan ik wel zeggen dat je werk er leuker van wordt. Voor raadsleden, ambtenaren, voor 

iedereen is het goed om regelmatig in gesprek te gaan met de mensen die de gevolgen 

van politieke keuzes in hun dagelijkse werkelijkheid ervaren.’ (Laura Hoogstraten)  
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‘Ik denk dat we als raadsleden op moeten blijven hameren dat vergaderen meer in de 

openbaarheid moet. Dus meer op locatie vergaderen, op straat met burgers in gesprek 

gaan, mensen op blijven zoeken, hen bij plannen blijven betrekken. Bij de ontwikkeling 

van de binnenstad bijvoorbeeld waren in het verleden veel mensen bij betrokken, 

terwijl het nu stil blijft. Mensen weten niet waarom er niets gebeurt.’ (Bert Hummels)  

 

Raadsleden kunnen zelf ook een initiatiefvoorstel maken. 

 

‘Ik heb nog wel een tip voor collega-raadsleden in gemeentes waar nog niet veel 

gebeurd op het gebied van Open Overheid. Als er geen beleid op is, wacht dan niet af 

maar schrijf een initiatiefvoorstel. Een motie of oproep is niet altijd voldoende om de 

boel op gang te helpen.’ (Kristie Lamers)  

 

Je kunt langdurig over een Open Overheid gaan debatteren, maar soms is het goed om 

gewoonweg te beginnen.  

 

‘Start desnoods klein en experimenteer. Je kunt daarvoor ook prima mensen van buiten 

gebruiken (ondernemers, bewoners) met andere invalshoeken. De gemeente werkt 

bijvoorbeeld met veranderlabs en de frisse ideeën van deze labs zijn misschien niet 

altijd politiek haalbaar, maar dwingen ons wel om creatiever na te denken over 

oplossingen.’ (Benni Leemhuis)  

 

‘Het is een lastig onderwerp, complex en soms gevoelig, dus als je te hard van stapel 

loopt, loop je het risico tegen een muur aan te botsen. Neem kleine stappen. Zoek naar 

maatregelen die in eerste instantie geen geld kosten, zeker ook als je tot een  

oppositiepartij behoort. Richt je op quick wins/laaghangend fruit.’ (Sjors Slaats) 

 

Controleren 

 

Raadsleden zijn bij uitstek in staat om telkens opnieuw de leefwereld en het belang van 

bewoners centraal te stellen.  

 

‘Er liggen met name kansen op het gebied van open spending en buurtbudgetten. Dat 

zal een bredere groep burgers aanspreken. Het gaat dan over een schaal en verhouding 

die past bij de beleving van mensen. Buurtbewoners snappen heel goed dat het beter is 

als geld in kleinere lokale kring kan circuleren, in plaats van dat er een externe 

contractor mee vandoor gaat.’ (Sanne Scholten)  

 

Raadsleden moeten zelf ook goed geïnformeerd worden om hun controlerende rol goed te 

kunnen vervullen. Het versterken van de informatiepositie van de raad is  daarom belangrijk. 

 

‘De raad moet de beschikking krijgen over de kale financiële data. Dan ontvang je niet 

alleen een boek met de samenvatting van het College, maar dan kun je ook zelf 

dwarsdoorsnedes maken en verbanden leggen. Je kunt een eigen perspectief op de 
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financiële werkelijkheid ontwikkelen, in plaats van mee te gaan in het frame van het 

College.’ (Tom Kunzler)  

 

Als raadslid heb je het vragenrecht en dat is een machtig wapen.  

 

‘Je kunt vragen naar de prestaties van jouw gemeente op deze gebieden. Hoe wordt de 

Wob uitgevoerd? Hoe snel krijgen bewoners de gevraagde informatie? Raadsleden 

kunnen ook een data-inventarisatie vragen. De vraag aan het College is dan om in 

kaart te brengen over welke data de gemeente beschikt en welke daarvan toegankelijk 

kunnen worden gemaakt voor het publiek.’ (Tom Kunzler)  

 

‘Vraag ook altijd om rapportages, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de 

voortgang, want het betreft een ingewikkeld thema dat zich soms aan je gezichtsveld 

onttrekt.’ (Kristie Lamers) 

 

Verschillende raadsleden geven de voorkeur aan informele lijnen.  

 

‘Meestal trek ik een wethouder aan zijn jasje met de vraag of wij dat niet zouden 

moeten doen in plaats van formeel een motie in te dienen.’ (Matthijs van Tuijl) 

 

‘Wat werkt is het proces informeel houden, informeel met elkaar omgaan en informeel 

communiceren. Als er iets fout gaat moet je daar als politiek ook niet meteen op 

inspringen, dan gaat het weer de formele kant op.’ (Tim van ‘t Hof)  

 

Het is ook mogelijk om een toezichthouder aan te stellen die de vinger aan de pols houdt op 

het gebied van informatie en transparantie. 

 

‘In andere landen zijn goede ervaringen opgedaan met een informatiecommissaris. Dat 

is een onafhankelijke functionaris die toeziet op openheid en openbaarheid stimuleert. 

Onlangs heb ik aan de wethouder gevraagd of hij wil onderzoeken of en hoe een 

dergelijke functie of rol binnen Utrecht kan worden ingevoerd. Dat werd opgepikt door 

Binnenlands Bestuur.’ (Sanne Scholten)  

 

Leren 

 

Hier en daar stelt een gemeenteraad haar  eigen functioneren ter discussie. In zekere zin is dit 

een lokale pendant van het proces van parlementaire zelfreflectie dat enkele jaren geleden 

plaats vond onder leiding van de toenmalig Voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet. 

 

‘We zijn bezig met het project ‘praat met de raad’. De raad is door middel van een open 

proces haar eigen functioneren kritisch aan het bekijken en praat daartoe met allerlei 

groepen binnen de gemeente. Het gaat dan om de raad als collectief orgaan en niet 

zozeer om individuele raadsleden. Zo wordt er gesproken over waar bewoners 

tegenaan lopen, wat ze goed vinden gaan, maar ook wat anders zou kunnen op het 
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gebied van houding, informatievoorziening, etc. Het gaat over vergaderen op lokatie, 

maar ook over het vergadersysteem van de raad. Dit proces mondt begin 2016 uit in 

een advies over het eigen functioneren. Ik merk nu al dat er veel energie vrijkomt; je 

proeft overal de wil tot veranderen.’ (Sjors Slaats) 

  

Verschillende raadsleden pleiten ervoor om te leren van andere gemeenten. 

 

‘Het is belangrijk om informatie, initiatieven en ideeën uit te wisselen tussen 

raadsleden van verschillende gemeentes. En de resultaten met elkaar vergelijken want 

in de uitwisseling tussen gemeentes zit nog veel onbenutte potentie. Bijvoorbeeld op 

het terrein van het delen van indicatoren voor begrotingen.’ (Jetze Luhoff)  

 

‘Het VNG kan gemeenten van dienst zijn door met hen een plan op te stellen en een 

traject te bepalen hoe te komen tot een transparantere overheid.’ (Luud Pieko)  

 

Juist omdat het terrein zo nieuw is, is het voor raadsleden ook nog zoeken naar de meest 

passende rolinvulling. 

 

‘Het is elke dag weer een zoektocht hoe je je rol als raadslid op dit gebied zo goed 

mogelijk invult. Je moet telkens heen en weer bewegen tussen de concrete 

werkelijkheid van alle dag en de hoofdlijnen van beleid. Van casus naar kaders, dat is 

de zoektocht, hoe doe je dat? Je moet je niet tot in detail bemoeien met de uitvoering, 

maar je moet jezelf ook niet verliezen in een papieren werkelijkheid.’ (Sanne Scholten)  

 

Rol van social media 

 

Over de relatie tussen Open Overheid en social media wordt verschillend gedacht.  

 

‘Of raadsleden door middel van social media bij kunnen dragen aan meer openheid? Ik 

worstel met die vraag. Zelf maak ik voor de partij geen gebruik van social media als 

Facebook en Twitter. Dit soort media kunnen van waarde zijn, maar het omgekeerde is 

ook waar. Het gevaar zit hem in dat het al gauw afdrijft naar vuilspuiterij. Anderen 

hebben hier een andere mening over en vinden dat Facebook hét open medium is. 

Iedereen staat hier verschillend in.’ (Luud Pieko)  

 

‘Via nieuwe media kan je op een snelle manier je boodschap de wereld in helpen, zodat 

de burger geïnformeerd wordt. Wel merk ik dat alles vanuit een zwart-wit-invalshoek 

bekeken wordt zonder enige nuance, zoals we hebben kunnen zien bij alles wat er rond 

vluchtelingen speelt.’ (Alexander op de Weegh)  

 

‘Nieuwe media kan naar mijn mening zowel een positieve als negatieve invloed 

hebben. Informeren vanuit een feitelijk oogpunt acht ik als iets goeds; je mening als feit 

verspreiden, of met je mening een bepaalde stemming kweken, en dat ‘informeren’ 

noemen, niet.’ Liesbeth Vlietstra-Wouterse 
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Open spending in de leefwereld 
 
 

 
 
Illustratie Marco Faasen, Image Design, www.marcofaasen.nl  
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Reflecties van een wetenschapper 

 

 

‘Gemeenten zullen de komende jaren een meer directe verbinding met hun inwoners hard 

nodig hebben om te komen tot slimmere voorstellen. De slimheid zit hem vooral in de 

infrastructuur:  

1. In het verbinden van publieke, semi-publieke en private datasets.  

2. Het combineren daarvan, de doorzoekbaarheid vergroten door middel van application 

programming interfaces (APIs), slimme zoekmachines die de ruwe datasets met elkaar 

kunnen combineren.  

3. Het ontwikkelen van visuele applicaties (beeldschermen bijvoorbeeld in de openbare 

ruimte) die burgers en ondernemers makkelijk kunnen bedienen. 

 

Niet iedereen is even digitaal vaardig. Het gebruik van internet mag enorm zijn, de groep 

mensen die daar de volle potentie van kan plukken is klein, blijkt uit onderzoek. Visualisatie is 

essentieel in de informatiesamenleving en een kerntaak van overheden. Juist hier zijn 

gemeenteraadsleden nodig: in het articuleren van de behoeften en noden van hen die niet zo 

makkelijk de weg via internet weten te vinden. In dit geval gaat het dan vooral over de toegang 

tot publieke dienstverlening, gemeentelijke websites, informatievoorziening en dergelijke. 

Vooral op lokaal niveau is de digitale transparantie vaak nog beperkt. 

 

Een overheidstaak in de informatiesamenleving is detectie van de staat van de stad. Het bij 

elkaar brengen van informatie over de ontwikkeling van die samenleving. Of liever nog, het 

ervoor zorgen dat die informatie vrij toegankelijk voor iedereen bij elkaar wordt gebracht. 

 

Een andere overheidstaak in het besturingssysteem is het articuleren van de vraag. Wat is het 

probleem? Inwoners articuleren, maar hoe kom je tot een gedragen articulatie? Het 

organiseren van dat proces is de kern van politiek, van gemeenteraden en provinciale staten. 

Het organiseren van een maatschappelijke dialoog die uitmondt in een gezamenlijke focus en 

dan wordt vastgelegd in een besluit. Bijvoorbeeld een structuurvisie of een 

meerjarenbegroting. Dat betekent voor de lokale overheid: het bij elkaar brengen van al die 

inwoners en ondernemers die een belang kunnen hebben in de aanpak van het 

maatschappelijke probleem. Die daar letterlijk baat bij kunnen hebben. De definitie zo 

opstellen dat de kans op succesvolle initiatieven zo groot mogelijk wordt. Zelf hoeven ze de 

antwoorden niet te ontwikkelen: het gaat erom het probleemoplossend vermogen van de stad 

en haar inwoners en ondernemers aan te haken.’  

 

 

Bron: ‘Open by design. Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) 

slimme burgers.’  Frans Jorna, lectorale rede, Saxion, 2015 
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Geïnterviewde personen 
 

 

Ferry van den Broek, fractievoorzitter VVD, Eindhoven 

Tobias Dander, raadslid D66, Den Haag 

Pascale Georgopoulou, Griffier Amstelveen 

Emiel van der Herberg, raadslid PvdA, Lelystad 

Tim van het Hof, fractievoorzitter D66, Breda 

Laura Hoogstraten, fractievoorzitter GroenLinks, Zeist  

Bert Hummels, fractievoorzitter Leefbaar Almelo, Almelo 

Maikel Kat, raadslid SP, Zaanstad 

Geert Kamminga, Statenlid D66, provincie Groningen 

Tom Kunzler, project manager Open State Foundation.  

Kristie Lamers, raadslid D66, Nijmegen 

Benni Leemhuis, fractievoorzitter GroenLinks, Groningen 

Jetze Luhoff, fractievoorzitter D66, Groningen 

Luud Pieko, raadslid Venlokaal, Venlo 

Moniek van Sandick, raadslid CDA, Leiden 

Sanne Scholten, raadslid D66, Utrecht.  

Sjors Slaats, raadslid GroenLinksaf, Waalwijk 

Matthijs van Tuijl, raadslid PvdA, Katwijk 

Henk van de Velde, fractievoorzitter PvdA, Breda 

Liesbeth Vlietstra-Wouterse, fractievoorzitter D66, Hollands Kroon 

Alexander op de Weegh, raadslid VVD, Hollands Kroon 

Mikis de Winter, Coördinator Expertisepunt Open Overheid 

 

Deelnemers reflectiebijeenkomst 25 november Raadszaal Utrecht: Hans Alberse, Jean 

Eigeman, Pascale Georgopoulou, Bulent Isik, Tom Kunzler, Marleen van der Meulen, Ruud 

Niewold, Marlene de Regt, Susanne Schilderman, Sanne Scholten, Sjors Slaats. Moderatie en 

verslag: Guido Enthoven, Salim el Moughni. 

 

Verder lezen: 

 

Expertisepunt Open Overheid: http://open-overheid.nl/ 

Portal open data: https://data.overheid.nl/ 

Open State Foundation, met veel financiële informatie van gemeenten: 

http://www.openstate.eu/nl 

Vergelijkingssite KING gemeenten: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ 
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