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1
1.1

Opzet van het onderzoek
Inleiding

Met dit rapport doet de Delftse Rekenkamer verslag van een onderzoek naar de online
vindbaarheid van gemeentelijke beleidsinformatie. Het onderzoek is in opdracht van de
rekenkamer uitgevoerd door eend ~ maakt internet menselijk.
Voor de transparantie van het democratisch proces is het belangrijk dat inwoners,
ondernemers en andere betrokkenen zich snel en juist kunnen informeren over het beleid
van de gemeente. Daarnaast is het voor het goed functioneren van de gemeentelijke
democratie net zo belangrijk dat ook de raadsleden snel en volledig toegang hebben tot
beleidsinformatie. Voor, tijdens en na de vergaderingen moeten de documenten
beschikbaar zijn. Hiervoor moet de gemeente goed werkende digitale middelen
beschikbaar stellen.
1.2

Onderzoeksvraag en normen

De rekenkamer heeft de online vindbaarheid van beleidsinformatie onderzocht. De
onderzoeksvraag hierbij is: “Kunnen raadsleden, inwoners en journalisten snel
beleidsinformatie vinden en een compleet beeld vormen van het geldende beleid in de
gemeente Delft?”
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden heeft de rekenkamer een onderzoek naar de
bestuurlijke en dienstverlenende websites uitgevoerd. Het eerste deel van het onderzoek
richt zich op beleidsinformatie in het algemeen, het tweede deel focust op
beleidsinformatie binnen drie speciﬁeke onderwerpen: Agenda Delft 2040, Prinsenhof en
Wmo. Aanvullend zijn gesprekken gevoerd met een webredacteur van delft.nl, de
algemeen secretaris van de griﬃe en de communicatieadviseur van de gemeenteraad van
Delft. Zij zijn allen betrokken bij de opzet, beheer en/of het actueel houden van de
bestuurlijke en dienstverlenende websites van de gemeente Delft.
Het onderzoek is uitgevoerd in november 2019 en richt zich op de bestuurlijke website van
de gemeente, ris.delft.nl, en de dienstverlenende website, delft.nl. Dit onderzoek richt zich
op de online vindbaarheid van beleidsinformatie en is geen beoordeling van de
gemeentelijke websites. Hierbij stellen we als normen:
▪︎ Beleidsinformatie is makkelijk vindbaar
▪︎ De gevonden informatie is relevant
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▪︎ De informatie biedt de bezoeker altijd de relatie tot de context
Voordat we verder ingaan op deze normen schetsen we eerst een beeld van de
gemeentelijke websites delft.nl en ris.delft.nl. Dit zijn respectievelijk de websites gericht op
de inwoners en het bestuur van Delft.
1.3

Gemeentelijke context

De gemeente Delft heeft online gekozen voor een duidelijke onderscheid tussen een
bestuurlijke gedeelte en een gedeelte voor de inwoner. Het bestuurlijke gedeelte heeft
haar plaats in het Raadsinformatiesysteem, oftewel RIS, op ris.delft.nl. Het gedeelte voor
de inwoner is gericht op de digitale dienstverlening en is te vinden op delft.nl.
In 2018 is delft.nl vernieuwd. Hierbij was de belangrijke opgave om zo veel mogelijk aan te
sluiten bij de taak die de inwoner komt uitvoeren op de website. De inwoner komt namelijk
niet zomaar naar de gemeentelijke website, maar heeft een doel en wil dat gemakkelijk
kunnen bereiken.
Een andere belangrijke opgave bij deze vernieuwing was om zoveel mogelijk rekening te
houden met het gegeven dat alle websites van de overheid vanaf 23 september 2020
verplicht moeten voldoen aan de wet voor digitale toegankelijkheid.1 Op dit moment
bevinden de overheden zich nog in een transitieperiode, waarbij zij om zwaarwegende
reden mogen afwijken (het ‘pas toe, of leg uit’-principe), maar dit zal volgend jaar
vervallen.2
Voor de dienstverleningssite betekent dit concreet dat de gemeente zeer terughoudend
moet zijn met het publiceren van documenten als pdf-bestand. Dit bestandstype (pdf:
portable document format, in feite een standaard voor de uitwisseling van elektronische
documenten) wordt zeer vaak gebruik voor het publiceren van rapporten, brieven en
soortgelijke documenten. Het is namelijk heel gemakkelijk om documenten als pdf te
publiceren. De meeste programma’s voor tekstverwerking, zoals Word of Pages, kunnen
een tekst direct als pdf opslaan. Dit gemak kent echter een groot nadeel: pdf-bestanden

1

De wet voor de digitale toegankelijkheid heeft als uitgangspunt: “Ieder mens heeft het recht om te leven als
ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en
smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Websites moeten daarom voor iedereen toegankelijk zijn. Ook
voor bezoekers die moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt of kleurenblind zijn of een andere beperking
hebben. Daarnaast moeten websites voor alle apparaten toegankelijk zijn: nieuwe en oude apparaten.”
2

bron: Digitoegankelijkheid
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voldoen vaak niet aan de eisen voor de toegankelijkheid, noch zijn ze gemakkelijk in gebruik
op apparaten met een klein scherm, zoals bijvoorbeeld een smartphone.
Op dit moment probeert de webredactie van delft.nl wanneer informatie in een pdfbestand is weergegeven zo veel mogelijk linken naar deze bestanden op andere websites,
waardoor de (mogelijk) ontoegankelijke of verouderde pdf’s niet meer op de eigen site
staan. Voor de verordeningen linkt de webredactie naar overheid.nl, waar deze toegankelijk
op gepubliceerd worden. Voor een document dat behandeld is in de raad, heeft de
webredactie de voorkeur om te linken naar het RIS.
Voor het bestuurlijke gedeelte op ris.delft.nl vertrouwt de griﬃe op de leverancier bij het
publiceren van informatie en het hierbij voldoen aan de wet op digitale toegankelijkheid. Zij
verwachten van de leverancier een goed product en juist advies, zodat de griﬃe aan de wet
kan voldoen.
In 2017 is het bestuurlijke gedeelte (RIS) opnieuw ontworpen, zodat idealiter alle
beleidsinformatie snel gevonden kan worden door de zoeker. De verzameling documenten
die op het RIS te vinden is, is namelijk groot. De gemeenteraad streeft naar optimale
transparantie: zij heeft besloten om alle stukken openbaar te maken, tenzij het om echt
vertrouwelijke informatie gaat. De enige uitzonderingen zijn vertrouwelijke stukken en
verordeningen. Vertrouwelijke stukken kun je (mits bevoegd), onder begeleiding, op papier
inzien.
De verordeningen publiceert de gemeente op overheid.nl. Dit heeft als voordeel dat het
versiebeheer op orde is en er altijd één centrale plek is waar alle, actuele, verordeningen te
vinden zijn.
De uitdagingen wat betreft vindbaarheid van documenten werden goed duidelijk tijdens de
gesprekken. Lang niet alle informatie kan eenvoudig worden gevonden door een zoeker.
Tenzij de zoeker precies weet wat de naam van een document is, is het erg lastig om een
document terug te vinden op ris.delft.nl. Veel raadsleden hebben moeite om stukken bij
elkaar te zoeken over een bepaald onderwerp dat in de gemeente speelt. Soms krijgen zij
het advies om de griﬃe te bellen, omdat de griﬃe-medewerkers wel snel de benodigde
stukken bij elkaar kunnen vinden. Dit scheelt het raadslid veel tijd en onzekerheid of zij wel
alle documenten heeft.
De griﬃe ziet de waarde in het metadateren van documenten voor het makkelijk vinden
van documenten. Hierbij gaat het om het toevoegen van metadata aan documenten:
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karakteristieken van het document, zoals de datum, auteur, onderwerp of documenttype.
Door het toevoegen van metadata kan het systeem dossiers van onderwerpen opbouwen.
Elke raadsperiode wordt er onder de raadsleden twee keer een tevredenheidsonderzoek
over en door de griﬃe uitgevoerd. In de Rapportage Raadstevredenheidsonderzoek Griﬃe
2018 lezen we over het belang dat aan het RIS wordt gehecht: “Het raadsinformatiesysteem
(RIS) is naar aanleiding van het raadstevredenheidsonderzoek uit 2016 aangepast en op punten
als gebruiksvriendelijkheid en doorzoekbaarheid verbeterd. Vrijwel alle raads- en
commissieleden vinden een RIS (zeer) belangrijk voor hun werk in de raad en commissie. Eén
persoon reageert neutraal.”
Daarnaast lezen we dat de raadsleden de vindbaarheid en de volledigheid van informatie
het belangrijkste aspect van het RIS vinden. Als verbeterpunten voor het RIS komt ook in
het rapport de doorzoekbaarheid naar voren: “Vrijwel iedereen noemt hier ‘de
doorzoekbaarheid van het RIS, de zoekfunctie, het kunnen vinden van (oude) stukken/
documenten’. Deze vindt men over het algemeen gebrekkig. Sommigen geven aan:
“Zoeken op onderwerp is moeizaam, zelfs als je weet wat je zoekt kun je het niet vinden,
Google werkt beter om stukken uit het verleden te vinden”. Men wenst meer
gebruiksvriendelijkheid, kunnen zoeken naar documenten op onderwerp, overzichtelijk
archief van stukken (oud en nieuw)/dossiers om te kunnen gebruiken ter voorbereiding/
ondersteuning van vergaderingen, onderscheid bespreekstuk en begeleidende stukken.”
De rekenkamer heeft bewust niet met de leverancier van het RIS gesproken om
onbevangen en zonder vooroordeel onderzoek te kunnen doen. Wel blijkt uit de
gesprekken dat de griﬃe een verbeteringstraject met haar leverancier is gestart om het
vinden van publicaties op het RIS te verbeteren. Wellicht zijn er, lopende het onderzoek, al
verbeterslagen uitgevoerd die bepaalde problemen hebben opgelost. Deze zijn niet
meegenomen in het rapport.
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2. Conclusies
Het algemene beeld is dat via de meest gebruikte zoekmachine (Google) en de
gemeentelijke websites het onvoldoende mogelijk is om snel relevante beleidsinformatie te
vinden.
De website delft.nl is gericht op dienstverlening. Gezien de focus op dienstverlening
publiceert de gemeente hier niet alle beleidsinformatie, maar juist de uitwerking en
consequenties voor de inwoners hiervan.
Wel biedt de dienstverlenende website over een aantal onderwerpen beleidsinformatie of
linkt deze naar documenten die op het Raadsinformatiesysteem staan. Deze bundeling is
veelal niet volledig - als deze inschatting al kan worden gemaakt, want ook context
ontbreekt vaak. Aangezien de gemeente zich met delft.nl op dienstverlening aan de
inwoners richt, zal een zoeker op andere plaatsen op zoek moeten gaan naar
beleidsinformatie.
De rekenkamer stelt dat de vindbaarheid van beleidsinformatie nu niet voldoet aan de
normen van het onderzoek. Het zou voor raadsleden niet nodig moeten zijn om voor een
onderwerp een beroep te moeten doen op een medewerker van de griﬃe om documenten
bij elkaar te zoeken, omdat het anders te veel tijd kost. Deze rol hoort een goed werkend
RIS te vervullen.
Kijken we naar de uitgangspunten van ons onderzoek dan komen we tot de volgende
conclusies:
2.1

Beleidsinformatie is niet makkelijk vindbaar

Op zowel delft.nl als op ris.delft.nl is duidelijk dat er een zoekfunctie is en waar de bezoeker
deze kan vinden. Een zoeker zal echter heel speciﬁek moet weten waar zij naar op zoek is
en haar zoekvraag heel precies moeten formuleren om de juiste documenten te vinden.
Kan zij dit niet, dan rest de zoeker niet anders dan via een uitgebreide speurtocht te
proberen om de (juiste) puzzelstukjes informatie te verzamelen.
In het algemeen kunnen we stellen dat de zoeker zeer volhardend moet zijn om
beleidsinformatie te vinden voor het onderwerp waar zij naar op zoek is.
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2.2

De gevonden informatie is onvoldoende relevant

Een zoeker zal vrijwel altijd eerdere gebruikservaringen met het zoeken naar informatie via
Google meenemen bij een zoektocht op elke andere website. We zien dat met name het
RIS hier in tekort schiet. Deze conclusie wordt gedeeld door de raadsleden, zoals blijkt uit
het tevredenheidsonderzoek van de griﬃe. Voornamelijk door het niet (of niet optimaal)
inzetten van metadatering op ris.delft.nl is het voor de bezoeker op deze site erg lastig om
via een algemene zoekterm tot bevredigende resultaten te komen.3
2.3

De informatie biedt de bezoeker weinig relatie tot de context

Op een aantal pagina’s, bijvoorbeeld over het onderwerp Prinsenhof, van de
dienstverleningssite (delft.nl) staan wel links naar beleidsdocumenten die interessant zijn
voor de inwoner. Hierdoor kan zij enigszins een beeld van dit onderwerp vormen, al blijft
onduidelijk wat het totaalbeeld of de actualiteit hier van is.
Ook binnen het RIS zal een bezoeker of raadslid niet snel een compleet beeld kunnen
vormen over een onderwerp. Het achterhalen van de geschiedenis van het plan,
besluitvorming tot beleid en/of uitvoering is een zoektocht naar de juiste stukken.
De rekenkamer stelt vast dat het Raadsinformatiesysteem vooral ondersteunend is aan de
vergaderingen die plaatsvinden, waardoor het bijzonder lastig blijkt op een later moment
informatie terug te vinden. Vergaderstukken en andere informatie worden aan de
verschillende agendapunten toegevoegd door de griﬃe. Voor het terugvinden van
informatie moet de zoeker weten in welke vergadering een document is besproken. Op dit
moment wordt er niet gewerkt met dossiers, terwijl raadsleden in de Rapportage
Raadstevredenheidsonderzoek Griﬃe 2018 aangeven dat zij hier behoefte aan hebben. Dat
de griﬃe hier ondersteuning kan bieden omdat zij snel de juiste stukken kan vinden is mooi,
maar dit kan niet het doel zijn van het RIS.

3

Metadatering is het toevoegen van karakteristieken aan het document, zoals de datum, auteur, onderwerp of
documenttype. Door het toevoegen van deze metadata kan het systeem dossiers van onderwerpen opbouwen.
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3. Aanbevelingen
De vindbaarheid van beleidsinformatie en beleidsdocumenten is niet goed, zowel voor
inwoners, ondernemers en andere betrokkenen als voor raadsleden.
De verbetering van de vindbaarheid van beleidsinformatie verdient volgens de rekenkamer
snel aandacht en actie, zodat raadsleden en andere geïnteresseerden makkelijker alle
informatie bij een onderwerp terug kunnen vinden en de transparantie van de democratie
voor alle betrokkenen wordt vergroot.
Aanbeveling 1: Publiceer beleidsinformatie alleen op de bestuurlijke website
De rekenkamer beveelt aan om beleidsinformatie op één plaats en in samenhang te
publiceren. De meest voor de hand liggende plaats hiervoor is het Raadsinformatiesysteem
(RIS).
De dienstverlenende website linkt naar de beleidsinformatie, maar zet deze niet meer op
haar eigen site. Houd delft.nl voor dienstverlening en leid de bezoeker - zodra beleid ter
sprake komt - door middel van hyperlinks naar ris.delft.nl of de verordeningen op
overheid.nl. Een duidelijke scheiding van dienstverlening en bestuur zorgt voor helderheid
voor de inwoner, raadsleden, maar ook voor de interne organisatie.
Met bovenstaande aanpak is het niet nodig om beleidsdocumenten in de zoekresultaten
van delft.nl te integreren.
Wel is het nodig om de vindbaarheid van beleidsinformatie binnen het RIS te verbeteren. Ga
bij het verbeteren van het Raadsinformatiesysteem uit van de behoefte van de raadsleden
in plaats van de mogelijkheden die een systeem biedt. Het RIS moet dienend zijn aan de
behoefte van de gebruiker: een systeem moet geen werkwijze opdringen.
Aanbeveling 2: Maak beleidsinformatie makkelijker doorzoekbaar
Verbeter de zoekmachine en de weergave van de zoekresultaten. De huidige zoekfunctie
van het raadsinformatiesysteem biedt een aantal mogelijkheden om te ﬁlteren. Zorg dat
deze ﬁlteropties doen wat je mag verwachten. Ditzelfde geldt voor het sorteren van
zoekresultaten.
Stap zo veel mogelijk af van het publiceren als pdf-bestand. Vaak kun je de
beleidsinformatie ook goed in gestructureerd HTML-formaat publiceren. Dit zorgt voor een
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betere vindbaarheid van de documenten in Google
en een betere leesbaarheid op apparaten met een
klein scherm. Daarnaast is het gemakkelijker om aan
de wetgeving voor digitale toegankelijkheid te
voldoen met documenten in HTML-formaat.
Aanbeveling 3: Zorg voor relevante zoekresultaten
De relevantie van de zoekresultaten via het zoeken
op het RIS moet echt stukken beter. De rekenkamer
beveelt aan om direct te gaan werken met een
vastgestelde set metadata voordat een
beleidsdocument wordt gepubliceerd door de
griﬃe.
Het moet voor de zoeker, per gevonden document,
in één opslag duidelijk zijn waar het document over
gaat door een goede samenvatting, de datum van
publicatie, welk soort document het is (bijv.
ingekomen stuk, motie, etc) en in welke fase van de
besluitvorming het stuk past.
Door het verrijken van de documenten met
metadata kun je de zoekresultaten rubriceren in
groepen zoals bijvoorbeeld bij tweedekamer.nl
gebeurt. Dit vergroot de relevantie van de
gevonden documenten en verkort de zoektocht
naar de juiste informatie.
Aanbeveling 4: Werk met dossiers
De rekenkamer beveelt aan om bij belangrijke
opgaven die veel inwoners treﬀen een
projectpagina aan te (blijven) maken op delft.nl. Op
zo’n pagina moeten inwoners een heldere indruk
krijgen waar het project over gaat, welke invloed
het op hen heeft en waarom het project belangrijk
is en uitgevoerd wordt. Deze pagina's vallen onder
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gemeentelijke dienstverlening.

Voor beleidsinformatie en beleidsdocumenten verwijzen de projectpagina’s altijd door naar
het RIS, waar alle beleidsinformatie staat. De rekenkamer beveelt hier het opzetten van
dossiers aan voor langlopende projecten.
Door gebruik te maken van dossiers en documenten te bundelen op onderwerp kunnen
raadsleden makkelijker de informatie in samenhang kunnen vinden. Tegelijk zal ook de
participerende inwoner, waarvan het de verwachting is dat zij belangrijker wordt binnen
het besluitvormingsproces, haar informatie en de
mogelijkheden tot invloed kunnen vinden.
De projectpagina op delft.nl moet altijd actueel zijn.
De pagina is dienstverlenend en heeft geen
archieﬀunctie. Het dossier op ris.delft.nl moet altijd
compleet zijn.
Aanbeveling 5: Presenteer beleidsinformatie in
samenhang
Elke vorm van besluitvorming doorloopt een
vastgesteld proces. De gemeenteraad gaat dit jaar
werken met een nieuw vergadermodel:
Beeldvorming - Oordeel - Besluit. De rekenkamer
beveelt aan om hierbij aan te sluiten bij de
presentatie van beleidsdocumenten en onderscheid
te maken tussen soorten informatie.
Wanneer we kijken naar bestuur.gooisemeren.nl,
dan zien we dat plannen en projecten als dossiers
worden weergegeven binnen het RIS, die
opgedeeld zijn in de verschillende fasen die een
project doorloopt. Ook zien we binnen deze fasen
onderscheid in soorten beleidsinformatie, zoals
vastgestelde documenten of overige informatie.
Deze indeling van dossiers schept helderheid over
de staat van een project, welke documenten binnen

Vindbaarheid Beleidsinformatie

11

het proces worden opgesteld en in welke context deze zijn ontstaan.
Deze opmaak van dossiers kan geautomatiseerd
plaatsvinden door het systeem wanneer de
toegevoegde metadata juist en volledig is
ingevoerd. Voor elk document is duidelijk of het
vastgesteld is (beleid), informatie, of dat het bij
andere informatie zoals presentaties, folders etc.
hoort.
Als er geen dossiervorming voor het onderwerp
nodig is of het onderwerp zich daar niet voor leent,
zorg dan voor weergave van de documenten in hun
context. Zo zal de zoeker naar beleidsinformatie
altijd terug kunnen vinden waar het gevonden
document bij hoort.
Een voorbeeld hiervan is het zoeken naar
documenten op rijksoverheid.nl. Zoeken we op
‘openbaar vervoer’ dan vindt de zoeker een
onderzoeksopzet “Onderzoek eﬀecten van openbaar aanbesteden in het openbaar
vervoer”. Een klik op dit resultaat zorgt voor een weergave waarbij de samenhang van het
document duidelijk wordt: het is een bijlage bij een een kamerbrief, het duidelijk welk
ministerie verantwoordelijk is en de zoeker wordt geleid naar meer informatie bij het kopje
‘zie ook’.
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Bijlage

Geachte heer Castenmiller,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw rapport over de
vindbaarheid van beleidsinformatie. Het rapport geeft een heldere
beschrijving en analyse van de manier waarop Delft gemeentelijke
beleidsinformatie online ontsluit.
In deze brief reageren wij graag op de bevindingen en de aanbevelingen uit
uw rapport.
Algemeen
Het rapport concludeert dat beleidsinformatie niet gemakkelijk vindbaar is.
Ook wij zien dat de ontsluiting van deze informatie nog niet optimaal is. Wij
weten overigens dat dit een punt is waar veel gemeenten mee te maken
hebben.
De ontsluiting van beleidsdocumenten en de verwijzing naar de brennen
waar deze stukken zijn te vinden, is een voortdurend aandachtspunt. Dit
geldt zowel bij het verbeteren van het raadsinformatiesysteem, ris.delft.ni,
als in de verdere ontwikkeling van onze dienstverlenende website, delft.ni.
Raadsi nformatiesysteem
De aanbevelingen van uw rapport richten zieh met name op het
raadsinformatiesysteem. Dit systeem is toe aan vervanging, nu de huidige
leverancier heeft aangekondigd dat het beheer ervan gaat stoppen. De
aanbevelingen die u doet kunnen worden betrokken bij de vernieuwing.
Een reactie op uw aanbevelingen hierover ontvangt u separaat, vanuit de
Commissie Rekening en Audit.
Delft.ni
Wij onderschrijven uw aanbeveling om bij belangrijke opgaven die veel
inwoners treffen projectpagina's aan te blijven maken op delft.ni. Ook wij
vinden het belangrijk dat bewoners in online dossiers een heldere indruk
krijgen van deze opgaven en er de actuele informatie kunnen vinden.

Datum

05-02-2020

De gemeentelijke website delft.ni is primair ingericht op dienstverlening aan
inwoners. Het doel van website is bezoekers snel toegang te bieden tot voor
hen relevante informatie over dat beleid, in heldere taal en toegankelijk. Het
blijft onze inzet om beleidsdocumenten niet (dubbel) te publiceren op
delft.ni. Het uitgangspunt is dat delft.ni hiervoor verwijst naar het RIS dan
wel naar overheid.nl.
Tot slot
Het rapport biedt bruikbare inzichten en goede aanbevelingen om de
vindbaarheid van beleidsdocumenten te verbeteren. Wij danken u en de
onderzoekers voor het rapport.
Met vriendelijke Iroet,
het colle van I rgemeester en wethouders van Delft,
I

burgemee ter
J.M. van Bijsterveidt-Vliegenthart
i
/

, secretaris

dr. M. Berger, I.s.
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Bestuurlijke reactie Rekening- & Auditcommissie op rekenkamerrapport 'Vindbaarheid
Beleidsinformatie'

: Rekening- & Auditcommissie
: 29 januari 2020
: n.v.t.
: A.I. de Boer

Van
Datum
Pfh.
Steller
tel.nr.
e-mail

: 06 40 88 63 80

: adboer@delft.nl

Onderwerp
: Bestuurlijke reactie Rekening- & Auditcommissie op rekenkamerrapport
'Vindbaarheid Beleidsinformatie'
Geachte heer Castenmiller
Wij danken u voor uw rapport over de vindbaarheid van beleidsinformatie. Het rapport
concludeert dat beleidsinformatie niet altijd gemakkelijk vindbaar is.
U doet 5 aanbevelingen:
Aanbeveling
Aanbeveling
Aanbeveling
Aanbeveling
Aanbeveling

1:
2:
3:
4:
5:

Publiceer beleidsinformatie alleen op de bestuurlijke website
Maak beleidsinformatie makkelijker doorzoekbaar
Zorg voor relevante zoekresultaten
Werk met dossiers
Presenteer beleidsinformatie in samenhang

De commissie ziet oak dat de ontsluiting van de beleidsinformatie nag niet optimaal is. Veel
gemeenten zijn structureel zoekende naar manieren om dit te verbeteren. De hoeveelheid
informatie neemt toe, de technische mogelijkheden nemen toe, evenals de verwachtingen van
de verschillende soorten gebruikers (raadsleden, inwoners, ondernemers, ambtenaren).
Daarmee is dit een permanent aandachtspunt. De commissie R&A herkent dit oak voor het
gedeelte van de gemeentelijke websites dat direct onder de verantwoordelijkheid van de raad
valt: de bestuurlijke website (ris.delft.ni).
In het tweejaarlijkse raadstevredenheidsonderzoek is de vindbaarheid van informatie op het RIS
steeds een belangrijk verbeterpunt.
Daar kamt bij dat de huidige leverancier van het RIS recent heeft aangegeven het contract met
de gemeente niet te willen verlengen. Oat betekent dat er dit jaar diverse stappen gezet zullen
gaan worden:
•
•
•
•

Voorbereiding besluitvorming, advies over de mogelijkheden op de markten de scope
van de aanpak
Besluitvorming
Opstellen programma van eisen en aanbesteding/gunning
lmplementatie/migratie

Bij dit proces wordt een groep raadsleden en een groep burgers betrokken. Uw rapport zal
hierbij oak ter harte worden genomen.
Hoogachtend,
namens de Rekening- & Auditcommissie,
1

, voorzitter.

, commissiegriffier.
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1

Algemene vindbaarheid beleidsinformatie van de gemeente Delft

Binnen het onderzoek hebben we eerst gekeken naar de algemene vindbaarheid van
beleidsinformatie. Hierbij hebben we gelet op de eerder genoemde punten:
▪︎ Beleidsinformatie is makkelijk vindbaar
▪︎ De gevonden informatie is relevant
▪︎ De informatie biedt de bezoeker altijd de relatie tot de context
Hoe kom je als inwoner van de gemeente Delft bij bestuurlijke informatie, als je meer wilt
weten over hoe het beleid van de gemeente tot stand is gekomen en wat het beleid is?

1.1

Navigeren naar beleidsinformatie

De eerste logische route is via de homepage van delft.nl.
Op deze homepagina vind je geen gedeelte over Beleid, maar wel het blok ‘Bestuur en
organisatie’.

Een klik op ‘Bekijk alles’ brengt je naar de overzichtspagina van ‘Bestuur en organisatie’. Het
is hier nog niet duidelijk waar je beleidsdocumenten kunt vinden.
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Onze keuze valt op ‘Gemeenteberichten’, omdat hier “Overzicht van bekendmakingen”
onder staat. Als je hier op klikt, kom je op een pagina waarbij je in de eerste alinea
doorverwezen wordt naar oﬃcielebekendmakingen.nl , omdat de gemeente daar de
besluiten publiceert “die gevolgen kunnen hebben in uw buurt”, maar ook “de ruimtelijke
plannen en verkeersbesluiten”.
Klikken we door naar oﬃcielebekendmakingen.nl, dan komen we op de homepage van
Oﬃciële bekendmakingen. Voor de doorsnee bezoeker is het niet direct duidelijk wat zij hier
moet doen, omdat de relatie met de gemeente Delft mist.
Wanneer je binnen deze site zoekt op Delft krijg je meer dan 30.000 resultaten. De
bezoeker kan ﬁlteren binnen deze resultaten, maar daar is wel een kennis van
overheidsjargon voor nodig.
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We gaan terug naar de overzichtspagina ‘Bestuur en organisatie’. Aangezien klikken naar
‘Gemeenteberichten’ ons geen documenten op heeft geleverd, klikken we verder naar
‘Bestuur’. Hier klikken we verder naar ‘Beleid en verantwoording’, omdat het hier over
beleid gaat.
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De volgende overzichtpagina geeft niet de indruk dat deze zoektocht naar
beleidsinformatie een succes gaat worden: we vinden hier alleen ‘Bestuursprogramma’,
‘Programmabegroting 2020-2023’, ‘Kaderbrief 2019’, ‘Jaarstukken 2018’ en ‘Internationale
reizen’ vinden. Geen van deze opties klinkt als een documentenoverzicht.
Terug naar ‘Bestuur’, waar we de zoektocht voortzetten met een klik op ‘Gemeenteraad’.
Na een algemene uitleg over hoe een gemeente bestuurd wordt en welke
organisatiestructuur hierbij hoort, zien we helemaal onderaan de pagina ‘Burger en raad’.

De pagina van ‘Burger en raad’ lijkt voornamelijk te gaan over dat de gemeenteraadsleden
graag in contact komen met burgers, bedrijven en instellingen. Verder krijgt de bezoeker
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uitleg over de mogelijkheden die er zijn om deel te nemen aan het democratisch proces en
zijn de vergaderdata en ingekomen stukken te bekijken. We zien hier nog geen
beleidsdocumenten.
De oplettende inwoner ziet dat zij op ris.delft.nl is gekomen, een nieuw stuk website. Via
het kruimelpad (de navigatie bovenaan de pagina: Home > Burger en raad) klikken we naar
de homepagina van ris.delft.nl. Dit levert een aantal overzichten op. In het lijstje ‘Overige
stukken’ kun je doorklikken naar ‘Besluitenlijsten college’.
Hier komen we op een lijstweergave met pdf’s uit. In deze lijst wordt niet duidelijk wat de
bezoeker in deze documenten kan vinden of lezen, aangezien deze pdf’s alleen worden
aangeduid met een datum.

Terzijde: als we één pdf verder onderzoeken, zien we dat deze gemaakt is met Word 2010.
Dat geeft ons zorgen over de toegankelijkheid van deze pdf’s, die sinds juli 2018 moeten
voldoen aan het besluit Digitale Toegankelijkheid. Meer over het toegankelijk publiceren
van pdf’s kun je lezen op Documenten en Toegankelijkheid.
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Een zelfde lijst zien we wanneer we naar ‘Schriftelijke vragen en antwoorden’ navigeren.
Hier hebben de pdf’s juist heel lange titels, die ons echter niet meer informatie over de
inhoud van de documenten of beleid geven.

Daarna doen we een poging om documenten te vinden via ‘Financiën, verordeningen,
dossiers en archief’. Hier staan slechts twee dossiers die vooral bestemd lijken te zijn voor
de gemeenteraad, omdat het interne dossiers (gondeldossier en gedragscode) betreft. Ook
zien we hier een ingang naar het archief voor oudere vergaderingen.
Een klik naar dit archief brengt ons op een pagina uit 2010. Hier zullen we vast geen
relevante beleidsinformatie vinden.
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Hoe komen we nu bij beleid- of bestuursinformatie rondom een onderwerp dat onze
interesse heeft? Navigeren door de website lijkt niet tot succes te leiden.
Terug naar de homepagina van ris.delft.nl om de ingang ‘Actueel’ te proberen. Geen
beleidsdocumenten, maar wel verslagen van vergaderingen. Dit lijkt een opening te bieden.
Als we doorklikken naar een verslag vinden we over het algemeen een link naar ‘Agenda’.
Dit geef ons informatie over de agenda van de gemeenteraad en soms een bijgevoegde
pdf. Deze bijgevoegde pdf’s geven het beeld dat de beleidsstukken digitaal beschikbaar zijn
en dat deze ook op de website worden geplaatst. Waar we deze stukken gericht kunnen
inzien en doorzoeken is echter niet helder.
Dan naar het overzicht van ‘Actueel’ om daar bij de introtekst te klikken op de link
‘nieuwsarchief’.
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Hier zijn vast vergaderingen te vinden die al geweest zijn, hopelijk met vastgestelde
beleidsstukken.
In dit nieuwsarchief komen we op een verzamelpagina waar je kunt navigeren naar de
nieuwsberichten op jaartal. Je krijgt ook het advies om de zoekfunctie te gebruiken,
inclusief link naar de zoekfunctie. Bij het klikken op deze link komen we op een lege
Zoekresultatenpagina terecht.

Hier staat alleen de tekst “Zoek voor de geldende verordeningen van de gemeente Delft
niet op deze pagina maar op overheid.nl. Daar vindt u de actuele Delftse verordeningen.”
De bezoeker wordt op deze manier van het kastje naar de muur gestuurd. En ze heeft nog
steeds geen beleidsdocumenten gevonden.
Wij denken dat het beter zou zijn om op de verzamelpagina met nieuwsberichten niet een
link op te nemen naar de zoekfunctie, omdat er geen echte zoekpagina is, alleen
bovenstaande (lege) pagina met zoekresultaten. Je kunt beter vertellen dat bezoekers de
zoekfunctie kunnen gebruiken die op iedere pagina vrij prominent aanwezig is.
Via navigeren op de website komt de bezoeker zowel op delft.nl als op ris.delft.nl nog niet
op beleidsdocumenten terecht.
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1.2

Zoeken via Google

Zoeken naar “beleidsinformatie Delft” of “beleidsinformatie gemeente Delft” levert als
eerste resultaten twee pdf’s op die op ris.delft.nl staan.

De overige links zijn van bronnen als CBS en Openbaar Ministerie. Een resultaat van delft.nl
is niet te vinden (in elk geval op de eerste drie pagina’s, wat op Google vrijwel betekent dat
het niet bestaat). Wanneer je de pdf’s aanklikt downloaden deze onmiddellijk. De bezoeker
belandt dus niet op ris.delft.nl, maar blijft bij Google.
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We passen onze zoekopdracht aan naar “beleidsdocumenten Delft” en
“beleidsdocumenten gemeente Delft”. Deze leveren de pagina’s ‘Beleid en
verantwoording’ en ‘Beleid’ van delft.nl op, waarvan voornamelijk de eerste pagina
veelbelovend lijkt.

Als je klikt kom je echter uit op de overzichtpagina ‘Beleid en verantwoording’, die we
tijdens het navigeren ook al tegenkwamen en die ons geen beleidsdocumenten opleverde.
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Verder naar het zoekresultaat ‘Beleid’, die bij nadere bestudering over Parkeren en verkeer
blijkt te gaan.

Klikken we op ‘Wetten en regels’, dan komen we op een pagina met een linklijst terecht. Al
deze links verwijzen door naar pagina’s op decentrale.regelgeving.overheid.nl. Hier vinden
we meerdere beleidsregels die over Parkeren en verkeer gaan.
Beleidsregels over andere onderwerpen kunnen we vanaf hier nog niet vinden.
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1.3

Zoeken op delft.nl

Zoeken naar “beleidsinformatie” levert 0 resultaten op, evenals zoeken naar
“beleidsdocumenten” of “beleidsdocument”. Zoeken naar “beleid document” geeft 1
resultaat, namelijk ‘VTH Beleidsplan’. Maar dit is niet een relevant resultaat: het is maar één
beleidsdocument over één onderwerp en nog geen overzicht of verzameling.

Zoeken op “beleid informatie” levert 16 resultaten op, waarvan het eerste resultaat ‘Wobverzoek indienen’ is. Voor de zoekende inwoner wellicht een manier om informatie te
verkrijgen, voor de gemeente niet de ﬁjnste optie om bovenaan deze zoekresultaten te
hebben.
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Daarnaast vinden we ‘Beleid monumenten’, wat ook weer speciﬁek over één onderwerp
gaat. Geen van de resultaten lijkt ons daadwerkelijk verder te helpen in de zoektocht naar
beleidsinformatie.
Terzijde: De beschrijvingen van de pagina’s in de zoekresultaten moeten helder
geformuleerd worden, zodat het in de zoekresultaten direct duidelijk is waar een pagina
over gaat.

1.4

Zoeken op ris.delft.nl

Zoeken op “beleidsinformatie” geeft 3 resultaten.

Deze verwijzen alle drie naar pdf’s die onmiddellijk downloaden. Deze pdf’s zijn twee
programmabegrotingen en een jaarverslag uit 2008. Ook hier krijgt de bezoeker niet het
idee dat er een overzicht van beleidsdocumenten te vinden is.
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Zoeken op “beleidsdocumenten” geeft 2 resultaten.

Hiervan heeft de eerste, ‘Financiën, verordeningen, dossiers en archief’, potentie. Als we
hierop klikken zien we de pagina die we tijdens de navigatiezoektocht ook al
tegenkwamen.
In deze pagina staat de link ‘Financiële stukken’. Door hier op te klikken komen we uit op
een zoekresultatenpagina van “ﬁnancieel stuk”. Deze pagina bevat 18.192 resultaten (15
oktober 2019), waarbij we kunnen ﬁlteren op Collectie, Behandelend orgaan en Periode.
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Dit lijkt op een overzicht met iets wat lijkt op beleidsinformatie. Maar of dit overzicht
compleet is en waar we complete overzicht wel kunnen vinden, wordt ons niet duidelijk.
Concreet zoeken op “sportbeleid” geeft ons 12 resultaten. Bij de ﬁlteropties zien we onder
‘Collecties’ dat geen van deze resultaten onder de noemer “Besluitenlijst vastgesteld” valt.
Wel zijn er drie nieuwsberichten en een vergadering gevonden. Waar de overige acht
resultaten onder vallen blijft een raadsel.
Met zoeken via ris.delft.nl komen we tot meer resultaat in onze zoektocht naar
beleidsdocumenten dan met navigeren of zoeken via delft.nl. Helaas hebben we ook op
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deze manier nog steeds geen compleet beeld over waar we beleidsdocumenten kunnen
vinden en waar deze zich op de websites bevinden.

1.5

Samenvatting bevindingen

Beleidsinformatie is makkelijk vindbaar
Beleidsinformatie is niet makkelijk vindbaar. We komen niet snel tot de plaats waar we
beleidsdocumentatie kunnen vinden. Een zoeker zal zelf volhardend genoeg moeten zijn
om tot te ontdekken welke informatie er is en waar de gemeente deze publiceert.
De gevonden informatie is relevant
De gevonden informatie is niet relevant. De zoeker die via het navigeren, zoeken via google
of de website op beleidsinformatie stuit zal hard moeten werken om tot een relevant
resultaat te komen. In het algemeen wordt de zoeker niet geholpen naar relevante
informatie.
De informatie biedt de bezoeker altijd de relatie tot de context
De informatie biedt de bezoeker nauwelijks de relatie tot de context. Als de zoeker
beleidsstukken vindt, dan moet zij meestal uit de titel van het document aﬂeiden waar het
stuk over zal gaan. Vaak wordt zij wel geholpen met wat extra informatie zoals de datum en
welk soort document het is (bijv. ﬁnancieel stuk). De zoeker zal zelf verder moeten zoeken
welke stukken hier nog meer bij horen.
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Zoeken naar Agenda Delft 2040/Fonds Delft 2040

De gemeente Delft heeft onder de naam Agenda Delft 2040 75 miljoen gereserveerd om,
samen met private partijen, initiatieven tot uitvoer te brengen om de stad aantrekkelijk te
houden. Het is een aanpak die op een aantal gebieden in samenhang gaat werken. De
gemeente maakt een verbinding tussen wonen, werkgelegenheid, voorzieningen,
duurzaamheid, leekaarheid en bereikbaarheid.
Om een goed beeld te krijgen van de vindbaarheid van beleidsinformatie rondom dit
onderwerp stond de volgende vraag centraal: kan een raadslid of inwoner snel een
compleet beeld vormen van de plannen en de besluiten rond dit onderwerp? Ook hierbij
letten we weer op de volgende punten:
▪︎ Beleidsinformatie is makkelijk vindbaar
▪︎ De gevonden informatie is relevant
▪︎ De informatie biedt de bezoeker altijd de relatie tot de context

2.1

Zoeken via Google

Zoeken naar “Agenda Delft 2040/Fonds Delft 2040” levert als eerste resultaten drie
pagina’s van delft.nl op, samen met een pagina van ris.delft.nl.
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Belangrijke aantekening hierbij is dat het eerste resultaat, de pagina ‘Agenda Delft 2040’, je
automatisch doorstuurt naar ‘Investeer mee’, het derde resultaat. Het eerste en derde
resultaat verwijzen dus naar dezelfde pagina, terwijl de Google-resultaten dit niet doen
vermoeden.
Wanneer we doorklikken naar ‘Fonds Delft 2040’ van delft.nl komen we meer te weten
over het bestaan van Fonds Delft 2040.
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We leren dat initiatieven die passen binnen de opgaven een beroep kunnen doen op dit
fonds, wat de criteria hiervoor zijn en hoe dit proces eruit ziet. De bezoeker heeft hierbij
geen idee wat “de opgaven” zijn of tot wanneer zij kan inschrijven op het fonds.
Wanneer we via het kruimelpad naar de bovenliggende pagina ‘Investeer mee’ klikken, zien
we de video ‘Samen investeren in de stad’. Deze geeft de bezoeker informatie over Delft
2040 en de samenwerking die de gemeente zoekt. Echte beleidsdocumenten vinden we
hier niet.
In een verdere zoektocht naar documenten klikken we in het kruimelpad naar ‘Delft in
2040’, aangezien dit klinkt als een overzichtspagina die binnen ‘Bestuur en organisatie’
staat.
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Deze overzichtspagina vertelt ons inderdaad meer over Delft in 2040, door inzicht te geven
in ‘Impact op de stad’, ‘Kansrijke locaties’, ‘Omgevingsvisie’, ‘Investeer mee’, ‘Provada’ en
‘Ons Delft, maak de stad!’.
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Een klik naar ‘Visie op de toekomst’ levert de bezoeker een lijstje met de eerder genoemde
opgaven op. Via ‘Impact op de stad’ vinden we een impactanalyse op media.delft.nl. Helaas
kunnen we deze in Chrome niet lezen, maar dit lukt gelukkig in andere browsers wel.

Wanneer we navigeren naar media.delft.nl, in de hoop daar meer beleidsdocumenten te
vinden, worden we doorgestuurd naar de homepagina van delft.nl. Dit document brengt
ons dus niet verder in onze zoektocht.
Terug op de projectpagina van ‘Delft in 2040’ vinden we ook een aantal visies en nota’s
binnen ‘Omgevingsvisie’. We hebben echter geen inzicht in of dit alle documenten zijn die
binnen dit project beschikbaar zijn en waar we eventuele andere documenten zouden
kunnen vinden.
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Terug naar Google. Alle pagina’s van delft.nl die in de Google-resultaten staan hebben we
inmiddels nagelopen. Het resultaat van ris.delft.nl brengt de bezoeker naar de pdf
‘Reglement Fonds Delft 2040, gemeente Delft 2019’, dat volgens de titel in de link een
voorstel van het college aan de raad is.

Zowel qua inhoud als qua vorm is de pdf niet erg laagdrempelig voor de bezoeker. Qua
inhoud is deze pdf wel interessant voor de bezoeker die beroep wil doen op het Fonds Delft
2040. Het is voor de bezoeker die via Google komt niet duidelijk of het hier deﬁnitief beleid
betreft of nog steeds een voorstel.
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Weer terug naar Google, waar we de zoekopdracht “Agenda Delft 2040” proberen. Dit
geeft dezelfde pagina’s van delft.nl als resultaat, plus het document van ris.delft.nl.
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De zoekopdracht “Fonds Delft 2040” geeft dezelfde pagina’s van delft.nl en de pdf van
ris.delft.nl als resultaat.

Aan het eind van de zoektocht heeft de bezoeker een redelijk goed beeld van Agenda Delft
2040. Zij kan de impactanalyse vinden, evenals de rapporten van de Veldacademie en
Youngworks. Ook de visiedocumenten en nota’s binnen het stuk ‘Omgevingsvisie’ kan zij
vinden. Helaas heeft zij geen idee of dit een compleet beeld is en waar zij eventueel andere
beleidsdocumenten kan vinden. Ook moet de bezoeker veel klikken, omdat de documenten
op verschillende pagina’s staan.

2.2

Zoeken op delft.nl

Zoeken naar “Agenda Delft 2040/Fonds Delft 2040” levert 3 resultaten op: ‘Stationskap
Delft Zuid’, ‘Meningen verdeeld over langer thuis wonen’ en ‘Veel insprekers in
raadscommissie’. De laatste twee lijken niet erg relevant. De oplettende bezoeker ziet in de
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omschrijving van ‘Stationskap Delft Zuid’ dat deze stationskap geﬁnancierd wordt vanuit de
Agenda Delft 2040.
Een klik hierop brengt ons naar een pagina die volgens het kruimelpad ook weer onder de
projectpagina ‘Delft in 2040’ hangt.

Speciﬁeker is de pagina die staat in het blok ‘Investeer mee’, waar dit stationsproject wordt
benoemd als lopende aanvraag. Dit blok zijn we eerder in onze zoektocht ook al
tegengekomen. We komen via deze zoekactie dus nog niet uit op een stuk website met
beleidsdocumenten.
Terug naar de zoekmachine van delft.nl. Zoeken naar “Agenda Delft 2040” levert vier extra
resultaten op en komt daarmee op 7 resultaten. Hiervan lijkt voornamelijk het eerste
resultaat relevant: de overzichtspagina ‘Delft in 2040’. Deze pagina hebben we eerder in dit
rapport beschreven.
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Zoeken naar “Fonds Delft 2040” op delft.nl levert 5 resultaten op. Ook hier lijkt de eerste
het meest relevant: de pagina ‘Fonds Delft 2040’. Maar ook van deze pagina weten we
inmiddels dat we niet tot verdere beleidsdocumenten komen.
Aan het eind van de zoektocht op delft.nl heeft de bezoeker dezelfde pagina’s gezien en
dezelfde inzichten gekregen als wanneer zij zoekt via Google.

2.3

Zoeken op ris.delft.nl

Zoeken naar “Agenda Delft 2040/Fonds Delft 2040”, “Agenda Delft 2040” en “Fonds Delft
2040” levert 22804 resultaten op. Dat is veel. We nemen aan dat de plaatsnaam Delft deze
grote hoeveelheid documenten oplevert. We moeten dus gaan ﬁlteren of onze
zoekopdracht verbeteren.
We gaan onze zoekopdracht verbeteren door de plaatsnaam weg te laten. Wanneer we
zoeken op “Agenda 2040” levert dit 4042 resultaten op. Zoeken op “Fonds 2040” levert
463 resultaten op.
Bij zoeken op “Fonds Delft 2040” is het eerste resultaat ‘Aanvraag fonds Delft 2040
ﬁetsparkeren Delft’. Het tweede resultaat is hier precies hetzelfde document nogmaals. Bij
zoeken op “Agenda 2040” is het eerste resultaat ‘Presentatie Agenda Delft 2040 - 12
oktober 2017’.
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Om het voor onszelf overzichtelijker te maken zoeken we verder op “Fonds 2040”,
aangezien deze veruit de minste (en hopelijk daarmee meest relevante) resultaten geeft.
Vanuit de resultaten kan de bezoeker verder klikken naar de ‘benoeming leden
investeringscommissie’, ‘stationskap Delft Zuid’, ‘Presentatie Update Agenda Delft 2040’,
‘1926510 voorstel van het collega aan de raad inzake Fonds Delft 2040’, een (verworpen)
motie van de SP en ‘Delft Campus’.
Hiervan lijkt ‘Presentatie Update Agenda Delft 2040’ nog het meest relevant. Hierop klikken
brengt de bezoeker echter naar een pagina over de algemene planning van
raadsvergaderingen.
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Wel is er een pdf te vinden op deze pagina: ‘Programma Update Agenda Delft 2040 - Fonds
Delft 2040.pdf’. Wanneer we hier op klikken komen we op een pdf terecht dat begint met
“Hierbij doen we u toekomen een programmavoorstel voor update Agenda Delft 2040 /
Fonds Delft 2040 van de raadscommissie EFB op 31 oktober”. Daarna volgt een overzichtje
van de drie inhoudspunten van het programma van “max 45 minuten”. Dit document lijkt
een vergaderplanning te zijn en vertelt ons verder weinig over beleid.
Toch eens terug naar de resultaten van “Agenda 2040”, want dat eerste resultaat
‘Presentatie Agenda Delft 2040 - 12 oktober 2017’ lijkt ons veelbelovend. Dit resultaat
brengt de bezoeker uiteindelijk naar een presentatie in pdf-vorm van 12 oktober 2017. Dat is
inmiddels twee jaar oud en lijkt een presentatie voor een raadsvergadering te zijn. Wel
geeft de presentatie de bezoeker een beknopt, maar goed beeld van Agenda Delft 2040
met een overzicht van de ambities, opgaven en doelen.
Aan het eind van de zoektocht heeft de bezoeker, na wat moeite en uitsluitend via de
presentatie, geleerd over wat Agenda Delft 2040 inhoudt, wat de opgaven hierbinnen zijn,
hoe het Fonds Delft 2040 hierin past en waar initiatieven aan worden getoetst. Ook heeft zij
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een aantal voorbeelden van lopende projecten gezien, waarvan voornamelijk de
stationskap Delft Zuid inzichtelijk was.
We hebben helaas nog geen deﬁnitief vastgestelde beleidsinformatie kunnen vinden.

2.4

Samenvatting bevindingen

Bij aanvang van onze zoektocht hadden we ons de vraag gesteld of een raadslid of inwoner
snel een compleet beeld kan vormen van de plannen en de besluiten rond dit onderwerp.
Wanneer we kijken naar de criteria, komen we tot de volgende bevindingen.
Beleidsinformatie is makkelijk vindbaar
Beleidsinformatie is niet makkelijk vindbaar. Tijdens een zoektocht naar beleidsinformatie
haalt de zoeker wel beleidsdocumenten boven water, maar een duidelijk beeld van de
agenda 2040 is niet snel te vormen.
De gevonden informatie is relevant
De gevonden informatie is niet relevant. De gevonden beleidsdocumenten geven
onvoldoende duidelijkheid waarop initiatieven zullen worden beoordeeld en of zij
aanspraak kunnen maken op het fonds.
De informatie biedt de bezoeker altijd de relatie tot de context
De informatie biedt de bezoeker nauwelijks de relatie tot de context. Voor de zoeker is het
veelal onduidelijk in welke context de gevonden documenten zich bevinden. Ook is het
voor de zoeker onduidelijk of haar resultaten volledig zijn en waar eventuele andere
informatie te vinden is.
Het is voor een raadslid of inwoner dus niet mogelijk snel een compleet beeld te vormen
van de plannen en de besluiten rond het onderwerp Agenda Delft 2040.
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3

Zoeken naar Prinsenhof

De gemeente Delft is onder de naam Prinsenhof een project gestart rondom het museum
en het museumplein. Binnen dit project houdt de gemeente zich bezig met de
toekomstbestendigheid van het museum, waarvoor aanpassing aan en rondom het
gebouw nodig zijn.
Om een goed beeld te krijgen van de vindbaarheid van beleidsinformatie rondom dit
onderwerp stonden de volgende vragen centraal: kan een raadslid of inwoner snel een
beeld vormen van de inhoud van dit dossier, in welke fase het zich bevindt, welke besluiten
er al zijn genomen en hoe deze tot stand zijn gekomen? Ook hierbij letten we weer op de
volgende punten:
▪︎ Beleidsinformatie is makkelijk vindbaar
▪︎ De gevonden informatie is relevant
▪︎ De informatie biedt de bezoeker altijd de relatie tot de context

3.1

Zoeken via Google

Als we zoeken naar “Prinsenhof” krijgen we erg wisselende resultaten. We vinden een
Grand Café in Groningen en een tandartsenpraktijk in de buurt. Zoeken naar “Prinsenhof
Delft” geeft relevantere resultaten. Hierbij gaan 8 resultaten over het museum, met
pagina’s van Wikipedia (2 keer), TripAdvisor, Delft.com (2 keer) en ‘Prinsenhof Delft’. Pas
het laatste resultaat van de eerste pagina verwijst ons naar de pagina ‘Prinsenhof’ op
delft.nl.
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We zien dat Delft.com gericht is op toerisme, dus klikken we op de link van delft.nl. Deze
link leidt direct naar de overzichtspagina ‘Prinsenhof’ binnen ‘Bouwprojecten in de stad’.
Hier leren we over ‘toekomst Prinsenhof’, ‘Werkgroep Prinsenhof’, ‘Toekomstvisie
werkgroep’ en ‘Stadsbijeenkomst 11 mei’.
De Toekomst-pagina verwijst in de content naar pdf’s met de ruimtelijke ontwikkelingsvisie
en het ‘Participatieverslag Ruimtelijke Visie’. Ook staat er onderaan deze pagina een rijtje
met links die respectievelijk verwijzen naar: ris.delft.nl, topdelftdesign.nl, ris.delft.nl,
ris.delft.nl en delft.nl.
De links naar ris.delft.nl bevatten de “vastgestelde inhoudelijke toekomstvisie” en twee
pagina’s naar gemeenteraadsvergaderingen. De toekomstvisie geeft de bezoeker een mooi
overzicht en verhaal over de ontwikkelingen van het museum. De vergaderpagina’s wekken
de indruk niet voor de inwoner te zijn. Wel zijn in de vergaderpagina’s veel vergaderstukken
binnen het project toegevoegd. We weten echter niet wat er in deze vergaderingen is
besloten. Wanneer we op zoek gaan naar de besluitenlijst, vinden we wel de handelingen,
maar de besluitenlijst hebben we niet kunnen vinden.
Verder verwijst de Toekomst-pagina de bezoeker door naar werkgroep@delft.nl, want “Er
zijn meer onderzoeken en documenten. Deze kunt u opvragen via werkgroep@delft.nl”.
Wat dit voor onderzoeken en documenten zijn blijft gissen. De bezoeker moet een beeld
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hebben naar welke documenten zij gericht op zoek is, om deze vervolgens op te kunnen
vragen.

Op de werkgroep-pagina zien we dat de werkgroep sinds 1 januari 2019 iedere week bij
elkaar komt. Dit lijkt echter al wel een tijd geleden voor het laatst gebeurd te zijn. Er staan
verslagen gelinkt van 17 december 2018, 4 februari 2019 en 18 februari 2019 en er wordt
gesproken van een stadsbijeenkomst op 11 mei (p–05.png). De bezoeker weet niet of de
werkgroep nu nog actief is. En zo ja, of er actuele ontwikkelingen zijn.
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Aan het eind van de zoektocht heeft de bezoeker veel documenten kunnen vinden over het
Prinsenhofproject. Echter is nergens een duidelijk overzicht te vinden van wat het project
inhoudt. Om deze informatie te vinden moet de bezoeker veel klikken. Ook is onduidelijk in
welke fase het project zich bevindt, evenals de documenten die de bezoeker kan vinden.
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3.2

Zoeken op delft.nl

Zoeken op “Prinsenhof” geeft 26 resultaten, waarbij de bovenste twee meteen relevant
zijn voor de zoektocht: ‘Prinsenhof’ en ‘Toekomst Prinsenhof’. Dit zijn de overzichtspagina
van het project en de onderliggende pagina hiervan, die we eerder ook al tegen kwamen.
Geen van de overige zoekresultaten brengt ons naar beleidsinformatie. Dankzij pagina’s
zoals ‘Stadsbijeenkomst 11 mei’ en ‘Stadsgesprek over Prinsenhofgebied’ krijgen we wel
een beeld van de burgerparticipatie en de activiteiten van de werkgroep binnen dit project.

3.3

Zoeken op ris.delft.nl

Zoeken op “Prinsenhof” levert 226 resultaten op. Opvallend genoeg staan er op de eerste
pagina 5 burgerbrieven, dit is 50% van de resultaten op de eerste pagina.
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De burgerbrief van 31–10–2017 dubbelt met de burgerbrief van 04–04–2018. De één valt
onder ‘Ingekomen Stukken’, de ander onder ‘Ingekomen Stukken Raad’. Waarom een
burgerbrief onder twee verschillende datums gearchiveerd zijn is ons niet duidelijk.
Alle overige stukken zijn van voor 1 oktober 2018, terwijl we weten dat de werkgroep in
2019 van start is gegaan en deze zich waarschijnlijk baseert op deﬁnitieve stukken. Deze
deﬁnitieve stukken zijn nu niet duidelijk te vinden. Het enige stuk dat een deﬁnitieve status
lijkt te hebben is ‘Ruimtelijke toekomstvisie museum Prinsenhof’, waarnaar ook verwezen
wordt op delft.nl.
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Wanneer we klikken op ‘Sorteer op: Meest recent’ verschijnen documenten uit 2016 en 2017
bovenaan. Filteren op periode ‘Afgelopen maand’ geeft ons 65 resultaten, waarvan een
groot deel uit 2017 en 2018 komt.

Sorteren op meest recent geeft ons niet de meest recente stukken. Filteren op afgelopen
maand geeft ons ook niet de documenten van afgelopen maand.
We vinden op deze manier niet makkelijk (of geen) goede stukken waarmee we ons een
beeld kunnen vormen van de huidige staat van het project.

3.4

Samenvatting bevindingen

Bij aanvang van onze zoektocht hadden we ons de vraag gesteld of een raadslid of inwoner
snel een beeld kan vormen van de inhoud van dit dossier, in welke fase het zich bevindt,
welke besluiten er al zijn genomen en hoe deze tot stand zijn gekomen. Wanneer we kijken
naar de criteria, komen we tot de volgende bevindingen.
Beleidsinformatie is makkelijk vindbaar
Beleidsinformatie is niet makkelijk vindbaar. Tijdens een zoektocht naar beleidsinformatie
haalt de zoeker wel losse beleidsdocumenten boven water, maar een duidelijk beeld over
het dossier is niet snel te vormen. Voor de zoeker is het niet duidelijk in welke fase het
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project zich bevindt, wat dit betekent voor de geproduceerde beleidsdocumenten en waar
zij deze beleidsinformatie vervolgens kan vinden.
De gevonden informatie is relevant
De gevonden informatie is niet relevant. De zoeker kan wel vinden waar het onderwerp
over gaat en vindt in haar zoektocht wel burgerbrieven, maar zoals genoemd is onduidelijk
in welke fase van besluitvorming het project zich bevindt en welke besluiten er al zijn
genomen. Ook de totstandkoming van besluiten is niet inzichtelijk.
De informatie biedt de bezoeker altijd de relatie tot de context
De informatie biedt de bezoeker niet de relatie tot de context. Via de verschillende
zoekmachines en het navigeren op de website is er nauwelijks een goed beeld te vormen
over het dossier. De zoeker vindt losse documenten en stukken informatie, maar krijgt
geen inzicht hoe deze zich tot elkaar verhouden.
Het is voor een raadslid of inwoner dus wel mogelijk om een indruk te krijgen van de
aanleiding van het project Prinsenhof, maar niet mogelijk snel een beeld te vormen van de
inhoud van het dossier Prinsenhof, in welke fase het zich bevindt, welke besluiten er al zijn
genomen en hoe deze tot stand zijn gekomen.
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4

Zoeken naar Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en
ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Sinds 2015 is de gemeente
verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van
mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De
ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen
leefomgeving kunnen blijven. Het gaat hier om een omvangrijk dossier voor raadsleden en
een kwetsbaar onderwerp voor de inwoner van Delft.
Om een goed beeld te krijgen van de vindbaarheid van beleidsinformatie rondom dit
onderwerp stonden de volgende vragen centraal: kan een raadslid of inwoner snel een
beeld vormen van het gemeentelijke beleid rondom de Wmo en hoe dit beleid tot stand is
gekomen? Ook hierbij letten we weer op de volgende punten:
▪︎ Beleidsinformatie is makkelijk vindbaar
▪︎ De gevonden informatie is relevant
▪︎ De informatie biedt de bezoeker altijd de relatie tot de context

4.1

Zoeken via Google

Zoeken naar “Wmo Delft” levert voor de hand liggende resultaten op. De eerste twee zijn
webpagina’s op delft.nl en daarna pagina’s van delftsupport.nl de - inmiddels - zelfstandige
uitvoeringsorganisatie.
De resultaten zijn normale informatiepagina’s over de Wmo. Het 10e resultaat, nog wel op
de eerste pagina op de desktop-weergave van Google, is de huidige Beleidsregel van het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent
maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Delft 2019.
Dit is een beleidsdocument, maar lijkt een ambtelijke notitie die niet geschreven is voor de
buitenwereld.
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We komen via Google niet op resultaten op ris.delft.nl uit.
Op de tweede resultatenpagina van Google vinden we nog twee links naar de website
‘oﬃcielebekendmakingen.nl’:
- De eerder genoemde Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Delft houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning
Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Delft 2019
- Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent
maatschappelijke ondersteuning Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019
De verordening is vastgesteld beleid. Hoe dit beleid tot stand is gekomen hebben we nu
nog niet gevonden.
We klikken op de eerste link in Google: De Wmo in Delft. Dit is een overzichtspagina waar
de bezoeker wordt vertelt dat ze mogelijk een beroep kan doen op de Wmo, maar niet
voordat je eerst zelf naar oplossingen zoekt. Wat de gemeente precies doet voor haar
inwoners is niet helemaal helder. Zo kun je bij Delft Support voorzieningen aanvragen, maar
moet je vooraf eerst een gesprek aanvragen bij de gemeente. Dat je niet in één oogopslag
weet wat je van de gemeente kunt verwachten is jammer, want we hebben het hier over
een kwetsbare groep.
De resultaten van Google geven geen ingang tot beleidsnotities.

4.2

Zoeken via delft.nl
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Op de homepage van delft.nl staat een duidelijke link onder het kopje ‘Zorg’ naar ‘De Wmo
in Delft’. De persoon die het liefst via de navigatie haar informatie vindt wordt prima
bediend.
Wie liever zoekt via de zoekmachine, zal na het intypen van ‘Wmo’ in het zoekvenster 13
resultaten vinden. De eerste is logischerwijs de pagina ‘De Wmo in Delft’, die we al eerder
via Google hebben gevonden. De tweede heeft de titel ‘Beleid en Zorg’ en leidt ons naar
“Gemeentelijk beleid en documenten over zorg en welzijn”.

Op deze pagina vinden we al snel het kopje Wmo, waar een viertal links staan. De eerste
twee linken naar de eerder genoemde documenten op decentrale.regelgeving.overheid.nl,
de andere twee linken naar onderzoeksverslagen in pdf-vorm. Op het gebied van digitale
toegankelijkheid zou het publiceren in HTML-vorm wenselijker zijn. Deze
onderzoeksverslagen lijken in opdracht van de gemeente uitgevoerd in 2017 en 2018, maar
geven ons geen inzicht in de totstandkoming van beleid.
Ook vinden we op de pagina een conceptversie van de ‘Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2020’ en een toelichting van de wijzigingen. Hierbij worden bezoeker
opgeroepen om te reageren op dit concept. Niet alleen vinden we hier dus een
beleidsdocument, maar krijgen we ook inzicht in (een deel van) de totstandkoming van het
beleid.
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4.3

Zoeken op ris.delft.nl

Zoeken naar “Wmo” levert 462 resultaten op. We kunnen gebruik maken van het ﬁlter
onder ‘Collecties’. Wat daar opvalt is het verschil tussen alle resultaten en het totaal van de
afzonderlijke items.

Tellen we die bij elkaar op dan komen we uit op 377 resultaten. We raken 85 resultaten kwijt
als we hiermee zouden ﬁlteren. We vermoeden dat er documenten in het systeem zitten
met onvolledige metadatering. Toch bijna 20% van het totaal binnen dit onderwerp.
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Op welke basis het systeem besluit of iets relevant is, dat is voor de bezoeker niet duidelijk.
We denken dat de huidige sortering in elk geval niet de meest relevante resultaten
bovenaan zet. Bovenaan staan namelijk documenten van tenminste vijf jaar geleden.

We denken dat het relevanter is wat de raad de afgelopen 24 uur heeft gepubliceerd. Een
klik op dit ﬁlter geeft een resultaat dat te denken geeft. 136 documenten, waarvan de
eerste uit 2011. Dit kan niet goed zijn. Een klik op ‘Sorteren op: Meest recent’ zou een
rangschikking moeten geven die echt anders is dan we zien. Wat we nu zien is een
overzicht met documenten uit 2007 t/m 2018.
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Kijken we verder op deze pagina dan zien we steeds bovenaan de melding “Zoek voor de
geldende verordeningen van de gemeente Delft niet op deze pagina maar op overheid.nl.
Daar vindt u de actuele Delftse verordeningen.” We weten dat er minstens één verordening
is, aangezien we deze eerder op delft.nl tegenkwamen.
Wanneer we de tip volgen en naar overheid.nl navigeren om te zoeken op geldende
verordeningen, dan krijgen we op de zoekactie “Wmo” met postcode 2611 geen resultaten.
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Het vinden van de actuele stand van zaken als het gaat om de Wmo is via het RIS niet
gemakkelijk. De vaste helptekst bij de resultaten, die de bewoner naar overheid.nl stuurt,
leidt hierbij alleen maar af.

4.4

Samenvatting bevindingen

Bij aanvang van onze zoektocht hadden we ons de vraag gesteld of een raadslid of inwoner
snel een compleet beeld kan vormen van het gemeentelijke beleid rondom de Wmo en hoe
dit beleid tot stand is gekomen. Wanneer we kijken naar de criteria, komen we tot de
volgende bevindingen.
Beleidsinformatie is makkelijk vindbaar
Beleidsinformatie is niet makkelijk vindbaar. Tijdens een zoektocht naar beleidsinformatie
haalt de zoeker wel snel beleidsdocumenten boven water, maar een duidelijk beeld van de
totstandkoming van het gemeentelijke beleid is niet te vormen. Verordeningen zijn
nauwelijks te vinden.
De gevonden informatie is relevant
De gevonden informatie is niet relevant. De gevonden beleidsdocumenten geven
onvoldoende duidelijkheid in de totstandkoming van beleid en hoe deze uitgevoerd wordt.
Voor de inwoners is het niet helder wat de gemeente precies voor hen doet.
De informatie biedt de bezoeker altijd de relatie tot de context
De informatie biedt de bezoeker nauwelijks de relatie tot de context. Afgezien van de
documenten die zij op de overzichtspagina vindt, is het voor de zoeker onduidelijk waar zij
beleidsdocumenten kan vinden. Het is onduidelijk hoe groot het dossier Wmo is en hoe de
paar genoemde documenten zich verhouden tot dit dossier. Ook is het voor de gevonden
beleidsdocumenten onduidelijk hoe deze tot stand gekomen zijn. Wel worden de
wijzigingen voor het beleid in 2020 toegelicht voor de inwoner.
Het is voor een raadslid of inwoner dus niet mogelijk snel een compleet beeld te vormen
van het gemeentelijke beleid rondom de Wmo en hoe dit beleid tot stand is gekomen. Het
is voor raadsleden al moeilijk om de juiste stukken in samenhang bij elkaar te vinden. Voor
de inwoner zal dit, zonder hulp, nog veel moeilijker zijn. Omdat het hier om een kwetsbare
groep gaat vindt de rekenkamer dit een duidelijk verbeterpunt.
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