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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Kennisnemen van de evaluatie digitale enquêtes 2021.  
2.1 Survey123 in te zetten als enquêtetool in plaats van Maptionnaire.  
2.2 Opzeggen van de licentie voor de digitale enquêtetool 
Maptionnaire per 1 juli 2022.  
  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Om inwoners met digitale enquêtes op een laagdrempelige manier te 
betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid besloot het 
college in 2021 tot de aanschaf van een jaarlicentie voor de digitale 
enquêtetool Maptionnaire (zaaknummer Z.177778). Dit met de optie tot 
verlenging van een jaar na een positieve evaluatie. De licentie voor het 
eerste jaar loopt tot 1 juli 2022 en dient indien gewenst vóór 1 mei te 
worden opgezegd.  
 



  

   
   

Kaders Coalitieakkoord 2018 – 2022 ’Vitaal en verbindend’.  
4.4.2.     Bij ontwikkelingen die een (grote) impact hebben op de 
omgeving en/of Huizer samenleving zullen burgers betrokken worden 
bij de besluitvorming.  
  

   
   

Doel/beoogd effect Inzet van de beste tool zonder het maken van extra kosten.  
Door het opzeggen van de licentie voor Maptionnaire en Survey123 
vaker in te zetten, wordt een besparing van € 12.000 aan licentiekosten 
gerealiseerd.  
  

   
   

Argumenten 1. Kennisnemen van de evaluatie digitale enquêtes 2021.  
Voor de evaluatie Digitale enquêtetools verwijzen wij u naar Bijlage 1. 
Samenvattend leidt de evaluatie tot de conclusie dat de 2 enquêtetools 
die we gebruiken elk hun eigen voor en nadelen hebben. Alles 
afwegende heeft Survey123 betere analysemogelijkheden, waardoor 
deze tool de voorkeur geniet.  
 
2.1 Na de update van de enquêtetool Survey123 in januari 2022 biedt 
deze applicatie dezelfde functionaliteiten als Maptionnaire.  
Voor het houden van digitale enquêtes maken we gebruik van de 
enquêtetools Survey123 en Maptionnaire. Survey123 is onderdeel van 
het ArcGIS-pakket van Team GEO. Voor Maptionnaire hebben we in 
2021 een jaarlicentie aangeschaft. Dit vanwege de mogelijkheid die 
deze tool biedt om plekken op de digitale kaart aan te wijzen en daar 
een opmerking of toelichting bij te plaatsen. Survey123 biedt die 
mogelijkheid sinds kort ook. Uit de evaluatie Digitale enquêtetools 
blijkt dat hiermee de meerwaarde van Maptionnaire vervalt en 
Survey123 een volwaardig alternatief is, passend bij onze behoefte om 
laagdrempelig te kunnen analyseren en presenteren.  
 
2.2 Met het opzeggen van de licentie realiseren we een besparing van € 
12.000.  
Met Survey123 hebben we een gelijkwaardig alternatief al in huis 
(onderdeel ArcGIS-pakket). Het opzeggen van de licentie voor 
Maptionnaire levert daardoor een besparing van € 12.000 euro op. 

   
   

Kanttekeningen 2.1 Voor complexe en/of kaartgebonden enquêtes is ondersteuning van 
Team GEO nodig  
De mate van benodigde ondersteuning bij digitale enquêtes hangt af van 
de grootte en complexiteit van de enquête. De complexiteit zit in de 
mate waarin kaartgebonden vragen, integratie met de website, inregelen 
en vormgeven van een dashboard zijn vereist. Hiervoor is ondersteuning 
van onze GIS-specialisten nodig. Met de huidige interne vraag kan deze 
ondersteuning binnen de huidige bezetting in beperkte mate worden 
gerealiseerd.  



 
  

   
   

Alternatieven De licentie voor Maptionnaire met een extra jaar laten doorlopen. Dit 
heeft echter geen invloed op het aantal of de kwaliteit van de enquêtes 
en hiermee wordt ook geen besparing gerealiseerd.  
  

   
   

Financiën De opzegging heeft verder geen financiële consequenties, het 
bedrag is namelijk maar éénmalig voor 2021 beschikbaar 
gesteld.  

   
   

Participatie  

   
   

Communicatie Met een bericht op InHuiz brengen we de mogelijkheid om inwoners 
met digitale enquêtes te betrekken bij beleid en besluiten onder de 
aandacht.  
  

   
   

Uitvoering en evaluatie Nadat het college met dit voorstel heeft ingestemd, wordt de leverancier 
van Maptionnaire op de hoogte gesteld en zeggen we de licentie op.  
  

   
   

Geheimhouding  

   
   

Mede geadviseerd door  

   
   

Bijlagen Bijlage 1 – Evaluatie digitale enquêtetools.  
  


