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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * W.J.

Achternaam * Ubaghs

E-mailadres * wim.ubaghs@live.nl

Fractie * PVV

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Gemeentelijke website

Inleiding * Sinds enige tijd is de nieuwe gemeentelijke website in de lucht. Sindsdien 
hebben wij diverse klachten van inwoners gehad over de slechte 
toegankelijkheid van deze website. Ook ondergetekende heeft de griffie al 
moeten benaderen omdat het niet gelukt was om bij een belaad 
onderwerp te komen. De PVV heeft hierover de volgende vragen.

Vragen

Vraag 1 * Heeft het college wel eens de zoekopdracht "afval" gegeven en heeft het 
college dan de informatie gekregen wat de burgers met hun afval moeten 
doen?

Vraag 2 * Vindt het college het belangrijker om geld binnen te harken door wel info 
te geven over de afvalstoffen heffing dan over "hoe om te gaan met 
afval"?
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Vraag 3 * Is het college bekend hoeveel zoekresultaten er zijn voor de zoekopdracht 
"raadsinformatiesysteem"?

Vraag 4 * Is het college bekend met het resultaat als je op de balk "Nu bezwaar 
maken WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen"

Vraag 5 * Ook in het kader van vraag 4 stel ik wederom in dit kader de vraag of het 
college het belangrijker vindt om zoveel mogelijk geld binnen te harken 
dan inwoners de mogelijkheid te bieden om bezwaar te maken?

Vraag 6 * Volgens onze informatie wordt gebruik gemaakt met een goedkopere 
versie van YOAST, een bekende SEO plugin die het niet zo nauw neemt 
met de privacy. Is het college bekend dat veelvuldig gewaarschuwd wordt 
dat deze versie een serieus lek bevat en is het college bereid om hier wat 
aan te doen?

Vraag 7 * Is het college bekend met de site www.digitoegankelijkheid.nl en met de 
daarin opgenomen zin "daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk en 
daarom verplicht voor de (semi) overheid? Zo ja is het college dan van 
mening dat de huidige website voldoet aan deze overheidseis en zo nee 
wat ik het college dan van plan te doen om de toegankelijkheid van de 
website te verbeteren?

Vraag 8 * Wat zijn de kosten (tot op de Euro nauwkeurig) voor de ontwikkeling en 
operationeel maken van deze nieuwe website? Indien het een interne 
ontwikkeling betreft dan graag een opgave in uren?

Vraag 9 * Tot slot; is het college het met de PVV mee eens dat het een schande is 
dat als je op de website de zoekopdracht "burgemeester" geeft de foto van 
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de vorige (waarnemend) burgemeester verschijnt? 

Vraag 10 * Hoe kan het dat een site die met belastinggeld ontwikkeld en in de lucht 
wordt gehouden minder actueel is dan de site van een betrokken 
burger.(www.bewonersstichtsevecht.nl)?

Vraag 11 * En als allerlaatste vraag; wanneer is de website volledig op orde in die zin 
dat de juiste informatie bij de diverse (normale) zoekopdrachten wordt 
gegeven? Gaarne een "harde" datum!!

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


