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Aan de gemeenteraad

Onderwerp: grip op afspraken, moties en toezeggingen «
o
o
3

Geachte raadsleden, g

Vindt u dat ook uw gemeente op deze manier een kwaliteits- en efficiëntieslag kan maken?
Overleg hier dan eens over met uw collega's en griffier. Wij komen graag langs voor een
vrijblijvende toelichting en mocht de gemeente kiezen voor de invoering van BABS, zorgen
wij voor begeleiding bij de realisatie ervan.

50 Met vriendelijke groet,
Nico Oussoren

MSI Communication BV
De Factorij 33
1689 AK Zwaag
Telefoon:+31229 275850
E-mail: nico.oussoren@msi.nl
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Een speerpunt binnen veel gemeenten is tegenwoordig transparant en efficiënt werken.
Een mooi streven. Toch hebben veel raads- en fractieleden nog steeds het gevoel de
controle kwijt te raken over moties die ze hebben ingediend, toezeggingen die zijn gedaan £
en processen die in gang worden gezet. Na de raadsvergadering verdwijnen afspraken in m
de organisatie en is het lastig de voortgang bij te houden. Het is soms maar afwachten |
wanneer zaken weer uit deze "black box" tevoorschijn komen en mogelijk voor verrassingen g
zorgen. Tenzij de organisatie beschikt over een goed bewakingssysteem. ^
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Diverse gemeenten, provincies en waterschappen werken daarom inmiddels met BABS; >
een Bestuurlijke Activiteiten Bewakings Systeem. Bevoegden binnen de organisatie kunnen N

daarmee vanaf iedere computer 24 uur per dag inloggen en geïnformeerd worden over de |
voortgang van alle bestuurlijke activiteiten. Hoe verloopt het proces? Waar liggen de "j1

stukken? Wanneer komt het onderwerp weer op de raadsagenda? Bovendien kunnen zaken £
niet meer "vergeten" worden dankzij een ingebouwd waarschuwingssysteem. Het college ^
heeft met BABS meer grip op haar werk en raadsleden kunnen precies zien hoe de zaken ^
er voorstaan waardoor ze inzicht krijgen in de processen die ze in gang zetten. w
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Hoe werkt het? Alle afspraken die tijdens de raadsvergadering worden gemaakt, worden g
door de griffier in BABS vastgelegd. Vervolgens worden door de organisatie alle acties met g
betrekking tot die afspraken in het systeem bijgehouden en (individueel of op groepsniveau) ^
gerapporteerd. Mocht er een datum worden overschreden of een stap worden vergeten, §<
geeft het systeem een waarschuwing. Raadsleden kunnen te allen tijde in het systeem i
inloggen om te kijken in welke fase het proces zich bevindt. Ook geeft het systeem aan o
wanneer deadlines verstrijken en wanneer onderwerpen weer op de agenda komen, zodat K
raadsleden zich tijdig kunnen voorbereiden. tj
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BABS levert zo een belangrijke bijdrage aan een transparant bestuur en een efficiënte S
organisatie. Het bevordert de inzichtelijkheid doordat alle actuele informatie onmiddellijk op
te vragen is, het bespaart tijd omdat raadsleden niet meer ver hoeven te zoeken naar
informatie en het zorgt bovendien voor een professionelere, transparante organisatie naar
de burgers toe doordat delen van de informatie via BABS ook voor hen opvraagbaar is te |
maken. ~'

Meer informatie over BABS vindt u op www.gemeentebabs.nl.
Meer informatie over MSI vindt u op www.msi.nl.


