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Geachte Raad,

Op 4 juli 2019 heeft uw raad de motie Roosendaal Linked aangenomen. Naar aanleiding van deze motie heb ik
overleg gevoerd met de indieners om meer duidelijkheid te krijgen over de aanleiding en beoogde doel. Graag
informeer ik u over de inhoud van het gesprek en de vervolgstappen die ik op þasis daarvan wil nemen.

ln het gesprek met de indieners is naar voren gekomen dat de aanleiding voor de motie een signaal was dat
enkele verenigingen aangeven elkaar maar ook soms andere partijen in de samenleving moeilijk weten te vinden
als zij samenwerking zoeken om activiteiten op te zetten. Het huidige aanbod aan digitale kanalen, zoals
Roosendaal voor Elkaar en de digitale gemeentegids, voorziet slechts voor een deel in deze behoefte. De
indieners zijn van mening dat een app (altijd beschikbaar op de smartphone) met een soort van marktplaats-
achtige functie wel in deze behoefte kan voozien.

Naar aanleiding van dit gesprek hebben we ondezocht wat de mogelijkheden van bestaande en nieuw te
ontwikkelen apps zijn, en welke mogelijkheden onze huidige (digitale) middelen bieden. Dit onderzoek leidt tot de
volgende constateringen:

. Het probleem en de omvang zijn nog steeds onvoldoende helder.
Welke clubs en verenigingen zijn op zoek naar samenwerking en welke concrete belemmeringen
ondervinden zij hierbij?

. Biedt een app de beste oplossing voor het probleem of zijn er betere opties?
Biedt een app met functionaliteiten die bijna altijd een compromis zijn, wel voldoende maatwerk? En is
een app wel zo laagdrempelig als wordt verondersteld? Een app die je slechts af te toe gebruikt, wordt -
zo leert de ervaring - door veel gebruikers vaak ook weer als een last ervaren dan wel gewoon weer
verwijderd.

. Zonder breed draagvlak is een succesvolle app niet haalbaar.
Een app om met elkaar in contact te komen is aftrankelijk van het (grote) aantal gebruikers. Dit wijkt af
van bijvoorbeeld de BuitenBeter app, dat is een app die een-op-een-contact tussen bewoners en
gemeente faciliteert.

Naar aanleiding van deze uitkomsten willen we onderzoeken of het in de motie geschetste probleem in de
breedte, bij veel verenigingen, leeft. Ook gaan we na of er bij de beoogde gebruikers voldoende draagvlak
bestaat voor de geboden oplossing, voordat we middelen inzetten voor de ontwikkeling en beheer van een app.

We nemen de vraag m.b.t. de probleemverheldering op in de opdracht aan de nieuwe subsidiepartner voor
vrijwilligersondersteuning Social Klus; met de randvoonruaarde dit samen op te pakken met minimaal Wijzijn
welzijnswerk en Sportservice. Het beoogde doel is dan om het gesignaleerde probleem (en omvang) helder te
krijgen en een beeld te krijgen welke oplossing de verenigingen zelf zien. lndien nodig laten we dan alsnog een
app ontwikkelen, maar mogelijk leidt de uitkomst tot de inzet van andere middelen. Zodra de uitkomst van het
onderzoek duidelijk is en we weten of we een app laten ontwikkelen, dan wel een ander middel inzetten om het
probleem op te lossen, informeren wij uw raad daarover.

Met vriendelijke groet,

Raaijmakers
Vitale wijken en dorpen


