
                                   
                 
 
 
Motie BIG DATA bij richtinggevend debat 2016 
 
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 mei 2016 behandelende 

het richtinggevend debat 

Overwegende dat:  

 Bij bedrijven met de grootte en omvang van een organisatie als de gemeente 

Leeuwarden steeds vaker  gebruik wordt gemaakt van big data om beter inzicht te 

verkrijgen in hoe processen en producten verbeterd kunnen worden; 

 Waarde meer is dan euro’s alleen maar ook gaat over persoonlijk 

welzijn, duurzaamheid en sociale betrokkenheid;  

 Het Big Data Value Center gespecialiseerd is in het analyseren van deze Big Data; 

 Het Big Data Value Center een initiatief is van oa. TNO, SURFsara, eScience Center 

en de EDBA en nauw samenwerkt met de Kamer van Koophandel,  IBM en de KPN; 

 Zij laten zien hoe veel slimmer en efficiënter beleidskeuzes gemaakt kunnen worden  

door hun eigen data met externe data te combineren, te analyseren en op een 

andere manier te gebruiken; 

 Het Big Data Value Center het op korte termijn mogelijk maakt voor gemeenten om 

gebruik te maken van het Big Data Value Center en mee te doen aan proefprojecten; 

 Steeds meer steden experimenteren met het gebruik van big data; 

 Zoals de Brandweer Amsterdam-Amstelland, die gebruikmakend van meerdere grote 

heterogene databronnen, potentiële brandlocaties voorspelt en vervolgens specifiek 

op die locaties gerichte voorlichtingscampagnes voert en zo in staat is om branden te 

voorkomen; 

 De inzet van big data niet alleen kan leiden tot een betere uitvoering van het 

gevoerde beleid maar ook tot lagere kosten;  

 Het Big Data Value Center verwacht dat door de inzet van big data de gemeente een 

betere dienstverlening kan aanbieden en de uitgaven met 20 % kan verlagen op 

bijvoorbeeld het Sociale domein en bij het onderhoud van de openbare ruimte.  

Draagt het College op:  

1. Contact op te nemen met het Big Data Value Center en actief te onderzoeken of de 

gemeente Leeuwarden deel kan nemen aan proefprojecten; 

2. Inzichtelijk te maken welke kosten hieraan verbonden zijn; 

3. Het resultaat van deze gesprekken terug te koppelen voor oktober 2016 en de raad 

een overzicht te presenteren van de mogelijke onderwerpen waarbij de inzet van big 

data in de gemeente Leeuwarden een belangrijke rol kan spelen. Hierbij onder 



andere te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen het Sociale domein en het 

onderhoud van de openbare ruimte zijn; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Serge Hollander Richard Hoekstra  
VVD Leeuwarden PvdA Leeuwarden 


