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1 Agendapunt en onderwerp 1

Agendapunt 8 Programmabegrodng ____ ___
Onderwerp van de mode
Invoeren Fixi app en snel service dienst_________________________________
De Raad.

gehoord de beraadslaging,

- overwegende dat
* De eigen leefomgeving steeds betangrijker wordt

* Irritade over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, rondzwervend afval, overvolle 
containers, overhangend groen, kapotte straatverlichdng, etc in deze tijd snel gevoed wordt I

* Inwoners behoefte hebben aan een systeem waarbij je ter plekke met een foto en 
locadebepaling snel kunt melden waar iets moet gebeuren.

* Inwoners willen kunnen zien wat er met hun melding gedaan wordt

* Door de introductie van een app de gemeente kan laten zien wat wel snel opgepakt wordt

* De medewerkers van de gemeente niet overal tegelijk kunnen zijn, maar door het gebruik 
van de app en door middel van het inzetten van inwoners vele oren en ogen in Baarn 
hebben.

* Een melding snel en adequaat opgepakt moet worden.

* De communicatie over een melding goed en professioneel moet gebeuren.

RuiteDa
Tekstvak
Unaniem aangenomen 19/0(hoofdelijke stemming)de dames Martens, Oortman Gerlings,  Papo, de heren Schilder, Schouten, mevrouw Stam, de heren Stolk, Van Wijk, Bentura, Blokker, Bosman, Bruins, Eijbaard, Ennahachi, Van Grinsven, Van Hardeveld, Jonkers, mevrouw Koenders, de heer Koudstaal	



- verzoekt het college

Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 de raad te informeren door middel van een 
raadsinformaöebrief en/of concreet voorstel over de mogelijkheden van het invoeren 
van een meldingenapp (Fixi of vergelijkbaar) en daarbij mee te nemen de mogelijkheid 
tot een snel service dienst, die ook buiten kantooruren op een melding af kan gaan. 
Daarnaast aan te geen op welke manier deze app communiceert met de inwoners en 
welke rapportagemogeiiikheden de app beedt.

- Hierin de planning en de kosten mee te nemen voor het inzetten van deze app 
(inclusief procedurele kosten), met daarbij ook de kostenreductie Lvan. de hieruit 
voortvloeiende efficiencyslag.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
Eigenlijk kunnen we allemaal wel een voorbeeld noemen, want wie heeft die scheef liggende 
stoeptegel nou niet gezien en hoe groot is de verwondering als dit nog steeds niet is 
opgelost na een paar weken? Maar, zien de inwoners wel wat wel snel opgelost wordt? Een 
meldingen-app is niet alleen voor meldingen betreffende de openbare ruimte, maar op veel 
meer beleidsvelden. Daarnaast biedt de app ook mogelijkheden voor het Mant contact- 
centrum, de werkvoorbereiders en de buitendienst. Een mogelijke win-win dus.
Makkelijk een melding doen is I, maar hier een snelle opvolging aangeven maakt het af. 
Daarom zouden wij graag horen wat er nodig is om een zogenaamde snel service in te 
voeren, in Bunschoten werkt men al een aantal jaar hiermee en is er sinds maart dit jaar de 
Rxi app geïntroduceerd. De ervaringen zijn zeer positief!
Tevreden inwoners en een schone, veilige of nette leefomgeving moet het uiteindelijke doel
n\n __ ________________________________________________________________
Ondertekening en naam:

WD: Suzanne Oortman Gerlings

GroenLinks: Allal Ennahachi
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\ Meldingen in de buurt

4) Zoom in om meldingen te «den
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Voorbeeld van een melding
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Categorie '

Wat is de categorie van de melding?

Begraafplaats(en)

0 BOA-Veiligheid 

0> Evenementen 

0 Gevonden Fietsen 

!0 Gladheidsbestryding 

0 Groen

(2) Ongedierte''?! ag en 

( ) Openbare Verlichting 

Reiniging 

(•} Riolering

Hier kunt u alle meldingen doen over riool, kolnen/ootlen, 

drokrioo! en gemalen

0 Speel- en recreatievoorzieningen 

0 Straatmeubilarr 

0} Vandalisme/schade 

; Verkeer 

0 Water 

0 Wegen

ANNULEER

VOLGENDE

VcnckUlcadc -bcIridsticldrB- mcMinsen niogelijk

Voor meer infonnaue:
httPs://www.decos.com/nl/product/fixi?menu=fixi


