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Geachte leden van de raad,

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli jl. is door uw raad een motie aangenomen betreffende een
Roosendaalse lmpactmonitor. ln de motie werd het college verzocht om:

1. Een dashboard op te stellen, zijnde de Roosendaalse lmpact Monitor, opgebouwd uit
indicatoren die inzicht geven in de staat van onze gemeente, met name op de terreinen
economie, werk en welzijn (zorg);

2. Deze Roosendaals lmpact Monitor online beschikbaar te stellen uiterlijk op 1 september 2020;
3. De op de gemeentelijke website prominent te publiceren Roosendaalse lmpact Monitor

tweewekelijks te verversen op grond van de beschikbare data;

lnmiddels is er een dashboard ontwikkeld, die informatie over verschillende relevante indicatoren
geeft. Het is een standaard dashboard en wordt gebruikt bij diverse gemeenten. Een voordeel hiervan
is dat het dagelijks wordt bijgewerkt met actuele gegevens. Er is tevens een vergelijking mogelijk met
andere gemeenten, Brabant en Nederland. lndien gewenst kan men doorklikken op een thema voor
een verdere verdieping. Het dashboard is beschikbaar via onze website
https://roosendaal. incijfers.nl/dash boa rdl coronal

Naast het dashboard zal het college regelmatig een factsheet opstellen waarin een diepere analyse
wordt gemaakt over een aantal relevante thema's zoals o.a.: WMO en Jeugdhulp, in- en uitstroom
WW en het aantal bijstandsuitkeringen.

Als er binnen uw raad behoefte bestaat om de functionaliteiten van het dashboard en de website
Roosendaal in Cijfers nader toe te lichten dan zullen we dit in overleg met uw griffie mogelijk maken

We hopen u met deze brief voldoende geÏnformeerd te hebben.
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