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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft kort het woord aan de
portefeuillehouder.
De portefeuillehouder geeft aan heel trots te zijn op de afdeling en wat er dankzij hen
bereikt is. In Velsen zijn we heel ver met de ontwikkelingen op dit gebied, dit is
bereikt door deze enthousiaste medewerkers. De portefeuillehouder geeft aan dat de
presentatie met het verslag meegestuurd kan worden maar dat hij ook altijd bereid is
om indien gewenst, voor raadsleden die er nu niet bij kunnen zijn, opnieuw een
presentatie te houden.
Dhr. Heijnens start met een toelichting over de mogelijkheden om verschillende
soorten gegevens met elkaar te combineren en daarmee patronen te ontdekken. Met
dezelfde gegevens op een andere manier gepresenteerd kunnen heel andere
uitkomsten en conclusies getrokken worden. De informatievraag is daarom heel
belangrijk.
Dhr. Timmermans laat zien wat er mogelijk is via de website www.velsen.nl
De gegevens zijn voor iedereen toegankelijk en ook een handleiding is via de site te
raadplegen. Hij laat met diverse selecties zien hoe gegevens gecombineerd kunnen
worden. Ook de gegevens van de provincie of de landelijke gegevens zijn met een
enkele klik op te vragen. Door middel van een bevolkingspiramide is de opbouw van
de bevolking van Velsen af te zetten tegenover de totale bevolking van Nederland.
Van veel informatie zijn ook historische gegevens beschikbaar, soms wel terug tot
1940. Hierdoor kunnen ontwikkelingen heel goed zichtbaar gemaakt worden. Er zijn
ook kant en klare presentaties per thema beschikbaar. Ook presentatievormen
kunnen met één klik worden gewijzigd van staafdiagram naar cirkeldiagram etc. Er
zijn verschillende selecties te stapelen waarbij het resultaat direct zichtbaar worden
op een kaart. Ook de begrotingscijfers van Velsen zijn per beleidsveld af te zetten
tegen verhoudingsgewijs de landelijke uitgaven. Er kan onderscheidt gemaakt
worden tussen interne en externe informatie. Zodra brongegevens wijzigen worden
de gegevens van het pakket geactualiseerd. De ontwikkelingen van het pakket gaan

nog verder door. Er wordt nog meer data verzameld en ook prognoses zullen worden
toegevoegd.
Op een vraag van de heer Wijkhuisen antwoordt de heer Blom dat er ook een gispakket beschikbaar is. Dit is een statistisch pakket. Indien gewenst kan er ook een
soortgelijke presentatie gegeven worden van het gis-pakket.
De portefeuillehouder geeft aan dat zodra het college geïnformeerd is, aanstaande
dinsdag, het pakket beschikbaar komt voor de raad.
De heer Kwant vindt het erg zinvol om deze ontwikkelingen ook bij de overige
raadsleden bekend te maken.
De raadsleden zijn allen zeer enthousiast en danken de heren voor de duidelijke
presentaties.
De voorzitter verwacht dat deze informatie zeer veel geraadpleegd zal worden en
bedankt de heren voor de enthousiaste presentaties.

