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Graag informeren wij u over de toezegging die gedaan is om te onderzoeken in hoeverre hyperlinks 
kunnen worden toegepast in de planning & control producten. Daarnaast was er in algemene zin de wens 
de planning en control producten beter leesbaar te maken. 
 
Hyperlinks 
Via hyperlinks kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en uw raad makkelijk omvangrijke stukken 
doorzoeken. Het tot stand brengen van een hyperlink is echter wel een bewerkelijke manier om informatie 
toegankelijker te krijgen. Wij hebben gekozen voor de volgende inrichting in onze bestaande applicatie. 
Medio 2020 wordt het onderdeel webpublishing ingericht in de applicatie waar wij al onze planning & 
control producten in maken. Met deze webpublishingmodule is het voor inwoners, bedrijven, instellingen 
en uw raad mogelijk om binnen de planning & control producten de bestanden te doorzoeken op grote 
inhoudelijke thema’s zoals duurzaamheid en het sociaal domein. 
 
Leesbaarheid planning & control producten 
Daarnaast is het verzoek gedaan om de planning & control producten beter leesbaar te maken. In de 
laatste fase van het tot stand komen van de planning & control producten worden de teksten door een 
lees en redactie groep waar nodig aangepast. Doel hiervan is om de stukken beter leesbaar en 
inhoudelijk consistent te maken. Het gebruik van vaktaal (jargon) wordt zoveel mogelijk vermeden. 
Daarbij blijft het zoeken naar een balans tussen inhoud, leesbaarheid en feitelijk juiste informatie. Door 
gebruik te maken van deze lees en redactie groep worden de planning & control producten voor 
inwoners, bedrijven, instellingen beter leesbaar. 
 
Verwijzingen in tabellen 
Wij streven er naar om onze financiële overzichten en de uitleg daarbij zo eenvoudig mogelijk te maken 
en logisch in te delen.  Het is voor ons echter moeilijk in te schatten wie welke behoefte heeft, om met 
name, de tabellen goed te kunnen duiden en de verbanden te zien met andere tabellen op andere 
pagina’s. 
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Als uw raad bij het lezen van de stukken vragen heeft over de tabellen en over andere financiële 
informatie, uitnodigen wij u van harte uit rechtstreeks contact op te nemen met het team financiën. Zij 
helpen u graag verder met uw vragen en behoefte die er ligt. Dat betekent dat dit onderdeel van de 
toezegging is gedaan specifiek voor uw raad is en niet zozeer om inwoners, instellingen en bedrijven 
tegemoet te komen. 
 
Infographic 
Zoals u misschien heeft kunnen zien en lezen werken wij ook alweer geruime tijd met een infographic 
voor onze begroting en jaarrekening. Op één pagina wordt op een heldere en overzichtelijke manier 
informatie uit deze producten inhoudelijk en grafisch weergegeven. Wij merken zelf dat dit goed aanslaat 
en zullen de infographic naar de toekomst toe zeker blijven gebruiken als communicatiemiddelen naar 
inwoners, bedrijven, instelling en uw raad. 
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