RAADSDASHBOARD
Met het vaststellen van de eerste begroting van de nieuwe gemeenteraad is de basis gelegd voor het bestuur
van uw gemeente voor de komende vier jaar.
•
•
•

Hoe presenteert u uw begroting aan uw burgers?
Geeft u die burger ook de mogelijkheid om te reageren op de plannen van uw gemeente? Of nog
mooier …. De mogelijkheid om mee te kijken naar hoe het met de uitvoering ervoor staat?
En …. Hoe stuurt u als gemeenteraad op hoofdlijnen met de begroting in de hand?

Een begrotingsapp is een nieuwe en mooie manier om uw begroting inzichtelijk te maken voor uzelf én
voor de burger. Met handige zoekfuncties en volledig geïntegreerd met social media. Schaalbaar op alle devices
(pc, tablet en smartphone). Niet langer (digitaal) bladeren door een lang document. Maar handig klikken! Kijk
eens op: www.begrotingsapp.nl

SNEL EN GEMAKKELIJK RAADSINFORMATIE OP MAAT?
Pepperflow introduceerde speciaal voor raadsleden het raadsdashboard. Uw begroting is geen doel op zich
maar een manier om sturing te geven! Het raadsdashboard geeft op elk gewenst tijdstip en met één druk op
de knop die informatie die u nodig heeft.

Het raadsdashboard van Pepperflow geeft u antwoord op vragen als:
•
•

Hoeveel budget is er nog omdat mooie idee uit te voeren?
Hoe staat het met alle beloofde activiteiten uit de begroting?

•
•

Wat zijn de risico’s op het Sociaal Domein?
Hoe staat het met de uitvoering van genomen maatregelen?

Maar ook:
•

•
•

Hoe staat het met de
uitvoering van onze motie?
Heb ik al antwoord op mijn
vragen?
Wat staat er op de agenda van
de gemeenteraad?

EENVOUDIG SNEL DOEN
De dashboards van Pepperflow maakt u zelf. Zonder enige technische kennis. U maakt gemakkelijk
snelkoppelingen van de door u gewenste informatie en pint deze vervolgens vast op uw dashboard. Zo heeft u
letterlijk met één druk op de knop die informatie die u nodig heeft om te besturen.
Het raadsdashboard kan geïntegreerd worden met de Pepperflow Planning & Control toolkit
•
•
•
•
•
•

Het samenwerken aan documenten als: Begrotingen, Tussenrapportages en Jaarrekeningen
Real time volgen van de uitvoering
ISMS-tooling (GRC)
PMS (Privacytool)
Projectmanagement
Dashboards (Big Data)

•

…

Bel, mail of bezoek onze website voor een demonstratie in uw
gemeenteraad!
WIJ GEVEN OOK ONLINE DEMO’S

Maarten Bikker
06 – 50 92 49 01
m.bikker@pepperflow.nl

