
‘Sneller, efficiënter en gerichter werken met digitale gegevens’

Data verzamelen en inzichtelijk maken om 
tot beter beleid te komen
De wereld wordt steeds digitaler. De 
ontwikkelingen gaan razendsnel. Ook bij 
de overheid. Gemeenten zetten steeds 
vaker digitale middelen in voor de 
dienstverlening aan bewoners, denk aan 
het online aanvragen van documenten, 
zoals een paspoort of rijbewijs. Gemeenten 
verzamelen ook digitale gegevens over 
de samenleving. Bijvoorbeeld over de 
veiligheid, over de jeugd- of ouderenzorg 
of over het verkeersgedrag. 

Hoe vaker digitale middelen ingezet worden, 
hoe belangrijker het is dat dit goed geregeld 
is. Binnen het project Datagedreven 
Sturing werken de drie HLT-gemeenten 
aan richtlijnen op dit vlak. Op deze 
raadspagina vertellen de raadsleden Cobi 
van der Wiel (VVD), Vincent Scheurwater 
(SGP-CU) en Tim Ravesteijn (D66), die in 
de klankbordgroep Datagedreven Sturing 
zitten, over het project, over de voordelen 
van datagebruik en de gevolgen voor 
gemeente en inwoners.

Wat is Datagedreven Sturing precies?
Van der Wiel: “Het is een breed begrip en 
binnen onze gemeente relatief nieuw. Ik 
versta eronder dat je gebruik 
kunt maken van aanwezige 
informatie uit het verleden om 
beleid te maken. Dat beleid 
is dan gebaseerd op harde 
feiten.”

Ravesteijn: “Het is niet zo dat 
dit nu helemaal niet gebeurt. 
Door als gemeente bewust te 
kiezen voor het gebruik van 
deze data, maak je het wel 
veel makkelijker. Nu kost het 
ambtenaren ontzettend veel 
tijd en energie om informatie 
te verzamelen.”

Scheurwater: “Het gaat om 
informatie die in principe 
al beschikbaar is, maar nog 
niet voldoende benut en 

gecombineerd wordt. Dat leidt tot de 
vraag; als je gegevens hebt, wat 
moet je dan doen en hoe moet 
je de gemeentelijke organisatie 
inrichten om er gebruik van te 
maken.”

Wat heeft de Lisser hieraan?
Scheurwater: “Als we de gegevens op een 
goede manier verzamelen en verwerken, 
krijgen we beter overzicht op wat er in de 
gemeente gebeurt. Daar kunnen we ons 
beleid op aanpassen. Het levert dus beter en 
gerichter beleid op voor de Lissers.”

Ravesteijn: “Iedereen in de gemeente is 
erbij gebaat als het gemeentebestuur en de 
gemeenteraad goed geïnformeerde besluiten 
kunnen nemen. Data kunnen daar bij helpen.”

Om wat voor gegevens gaat het dan 
precies?
Van der Wiel: “Om gegevens die de 
gemeente kan gebruiken om het beleid en 
haar organisatie in te richten. Als je meet dat 
er op donderdag veel mensen aan de balie 
staan, weet je dat je op die dag moet zorgen 
voor extra capaciteit. Maar het kan ook gaan 
over de Jeugdzorg. Door de aantallen en 
soorten hulpvragen te meten, en te volgen 
over een bepaalde periode, kun je vaststellen 
aan wat voor zorg behoefte bestaat.” 

Scheurwater: “Er zijn talloze voorbeelden 
te verzinnen. Denk bijvoorbeeld aan afval. 
Als ondergrondse containers te laat worden 
geleegd, wordt afval naast de containers 
geplaatst. Als je de inhoud meet, kun je daar 
het ophaalritme op aanpassen.”

Zijn er al voorbeelden van data die op 
deze manier worden verzameld?
Ravesteijn: “In het sociaal domein hebben 
we een monitor. Daar is mooi overzichtelijk 
samengebracht wat de ontwikkelingen in 
dat domein zijn. En het voordeel van zo’n 
monitor is ook dat de gegevens daarin 
steeds worden geactualiseerd. De informatie 
blijft dus altijd up to date.

Scheurwater: “De politie werkt met een 
veiligheidsmonitor. Daarop kun je precies 
zien hoeveel fietsen er in een bepaalde wijk 
worden gestolen of hoeveel inbraken er zijn. 
Als je dat weet, kun je naar zo’n wijk gaan 
kijken en bijvoorbeeld de verlichting of de 
inrichting veranderen.”

Spelen privacyoverwegingen een rol? 
Ravesteijn: “Bij alle discussies over 
digitalisering speelt privacy terecht een 
grote rol. We willen geen gegevens gaan 
verzamelen die tot personen te herleiden 
zijn, dat is ook helemaal niet nodig. 
Daarnaast moeten we regelen dat die 
gegevens niet op straat komen te liggen. 
Daar hebben we wetten voor en dat houden 
we als gemeenteraad en als klankbordgroep 
natuurlijk ook goed in de gaten.”

Scheurwater: “De privacy is bij wet 
geregeld. Het hele programma is erop geënt 
om de privacy te waarborgen. Het is ook 
niet de bedoeling om op adres of naam 
gegevens te verzamelen. Dat zou pas een 
rol kunnen gaan spelen bij een onderwerp 
als ondermijning, waarbij het gaat om 
criminele activiteiten. Maar dat is een 
andere discussie.”

Vanaf wanneer gaat er datagedreven 
gestuurd worden?
Van der Wiel: “Dit is een project voor 
meerdere jaren. De gemeente moet haar 
organisatie anders inrichten en haar 
werkwijze veranderen. Dat kost tijd. Maar 
uiteindelijk zal het leiden tot beter beleid en 
daar profiteren de Lissers van.”

Gemeenteraad Lisse
De gemeenteraad bestaat uit 19 

leden verdeeld over 6 fracties. Het 

raadspresidium bestaat uit de 6 

fractievoorzitters, voorzitters van de 

commissies en de burgemeester. Elke 

maand vergadert het presidium over 

de concept-agenda’s voor de raad en 

de commissies. Het raadspresidium 

houdt zich ook bezig met procedures 

en het functioneren van de raad 

in algemene zin. Voordat de raad 

besluit, worden de onderwerpen eerst 

in de commissie Maatschappij en 

Financiën en de commissie Ruimte 

en Infrastructuur besproken. De 

raadscommissie neemt geen besluiten, 

maar adviseert de raad.

Zo kunt u raadsleden bereiken

De raad hoort graag wat er leeft in de 

gemeente. Heeft u vragen of wilt u iets 

onder de aandacht van een raadslid 

brengen? Dat kan. Op de website 

van de gemeente Lisse (www.lisse.

nl/bestuur/gemeenteraad) staan de 

contactgegevens van de raadsleden. 

In de openbare fractievergaderingen, 

die meestal op de maandag voor 

de commissie- en raadsvergadering 

plaatsvinden, bent u van harte welkom 

en heeft u de mogelijkheid om in te 

spreken.

Inspreken in de raad of commissie

Wilt u iets kwijt over een onderwerp 

in de commissie dan kunt u bij het 

agendapunt ‘Burger aan het woord’ 

inspreken. In de raad kunt u alleen 

inspreken over onderwerpen die 

op de raadsagenda staan. Elke 

spreker krijgt maximaal 5 minuten, 

waarna de raads-/commissieleden 

de mogelijkheid krijgen om u vragen 

te stellen. Wilt u inspreken in de 

commissie of de raad, meldt u zich 

tenminste 2,5 uur voor het begin 

van de commissievergadering of de 

raadsvergadering aan bij de griffie via 

14 0252 of griffie@lisse.nl. Vermeld uw 

naam, adres en telefoonnummer en 

het onderwerp waarover u het woord 

wilt voeren.

Vraag van Gerrit Meiland 
(CDA): 
“Corona heeft een grote 
impact op de samenleving 
in Lisse. Hoe kunnen we 
de inwoners informeren en 
overtuigen van het belang 
van de corona maatregelen?”

Antwoord van Tim 
Ravesteijn (D66):
“De coronacrisis raakt 

ons allemaal. Van heel dichtbij: als we 
dierbaren hebben verloren of ze in het 
ziekenhuis zien liggen. Of omdat we 
geraakt worden door de maatregelen. 
Pagina’s in de krant zoals deze, maar ook 
de videoboodschappen en vragenuur van 
de burgermeester op social media helpen 
om het belang van de maatregelen onder 
de aandacht te houden. 

Overal is discussie over de maatregelen, 
ook in Lisse. Ongeacht wat de gemeente 
doet, het belangrijkste is dat we praten 
over wat we ervan vinden, maar ons 
tegelijkertijd wel aan de voorschriften 

houden. Het is lastig om bij alles wat we 
doen te denken aan het grotere belang, 
zeker als we alleen maar de maatregelen 
zien en niet de ziekte zelf. Uit wat ik heb 
gezien in mijn eigen omgeving kan u 
zeggen, COVID-19 is er en rukt zonder 
schroom mensen uit het leven en laat 
families in ongeloof en verdriet achter. 
Door ons aan de maatregelen te houden 
kunnen we des te sneller weer de dingen 
doen die we in ons dorp gewend zijn. Ik 
wens iedereen heel veel sterkte en kracht 
toe, maar boven alles goede gezondheid 
voor u en uw naasten. Hou vol!”

Van uw gemeenteraad
De raad van Lisse is er voor u. Als raadsleden verdiepen we ons in onderwerpen die spelen 
in onze gemeente, gaan we in gesprek met inwoners, met ondernemers en met elkaar en 
nemen besluiten. Op deze pagina leest u meer over het werk van de raad en lichten we 
zaken uit die op dit moment onze aandacht hebben.

Estafettevraag

Aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief?

U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen. Stuurt u dan een e-mail 
naar griffie@lisse.nl.

Tim 
Ravesteijn

Cobi van  
der Wiel

Vincent 
Scheurwater

Agenda
De vergaderingen vinden  
digitaal plaats. U kunt deze 
vergaderingen online volgen via  
https://lisse.raadsinformatie.nl/live. 

•	Commissie Maatschappij en 
Financiën, woensdag 18 november

•	Commissie Ruimte en Infrastructuur, 
donderdag 19 november

•	Fractieberaden, maandag  
23 november 

•	Raadsvergadering, donderdag  
26 november


