GO levert moderne webbased front-end oplossingen
en apps voor de lokale overheid.

Gemeente
Oplossingen

GO. stemgedrag

Transparantie & Toegankelijkheid

Met GO. stemgedrag vindt het stemproces van de gemeenteraad volledig
digitaal plaats. Politici, media, burgers en medewerkers van de gemeente of
Provincie krijgen zo op een heldere en handige manier inzicht in het meest
tastbare deel van politiek: stemmingen.

Zo werkt het

Toegankelijke inrichting en redactie

• Raadsleden brengen digitaal in de vergaderapp of via het
web hun stem uit.

GO. stemgedrag biedt drie inrichtingsmogelijkheden,
afhankelijk van de wijze waarop u de stemmen van de raad
verzamelt. Dit kan door:

• De griffie voert regie op het stemproces.
• GO. stemgedrag biedt een gemakkelijk overzicht:
Bij vergaderingen op het raadsinformatiesysteem (RIS)
worden stemmingen duidelijk in beeld gebracht.
• Geïnteresseerden zien per agendapunt hoe elke fractie
en individueel raadslid gestemd heeft.
• De profielen van de fracties en individuele raadsleden
bieden een overzicht van alle stemmingen.

Stemuitslag bij een agendapunt in GO. raadsinformatie.

• Plaats- en platform onafhankelijk stemmen via de
GO. vergaderapp of raadssite.
• Het handmatig invoeren door de griffie (wanneer er
gestemd wordt d.m.v. handopsteken).
• Of door het uitlezen van het vergadersysteem of de
stemkastjes.
In de overzichtelijke redactieomgeving van GO. stemgedag
beheert u de stemming eenvoudig en snel.

Aanmaak stemming met stemmers.

GO.stemgedrag

Live overzicht en directe publicatie
Een redacteur vanuit de griffie kan op elk gewenst moment
de stemronde starten. Raads- en Statenleden krijgen
dan de mogelijkheid om hun stem uit te brengen via de
vergaderapp of de website. Tijdens de stemming verschijnt
er een live overzicht van het aantal uitgebrachte stemmen
en welke personen hun stem nog moeten uitbrengen.
Vervolgens rondt de redacteur (griffie) de stemming af en
publiceert de uitslag. De uitslag is dan voor iedereen in
de vergaderzaal zichtbaar. Ook zie je op de website per
agendapunt of en hoe politici gestemd hebben.

Dit is wat GO. stemgedrag
uw gemeente of provincie biedt
• Meer transparantie bij stemmingen in uw gemeenteraad
of Provinciale Staten.
• Plaats- en platformonafhankelijk stemmen, bijv. tijdens
een digitale vergadering.
• Uitslagen van stemmingen worden gemakkelijk
toegankelijk voor iedereen.
• Minder werkdruk voor griffiemedewerkers.
• Een betaalbare manier om uw stemmingsproces te
moderniseren.
• Een tastbare manier voor Raadsleden om te laten zien
wat zij gestemd hebben.
• Ook beschikbaar: integratie met GO. moties en
amendementen.

Stemscherm tijdens actieve stemronde.

Contact met GO
Zeewinde 9–6
9738 AM Groningen
(050) 57 57 848

Over GemeenteOplossingen
www.gemeenteoplossingen.nl
info@gemeenteoplossingen.nl

Een helder en transparant besluitvormingsproces,
dat is wat inwoners van uw gemeente wensen.
GO ondersteunt deze behoefte al 20 jaar met nieuwe
en onderscheidende oplossingen, gebaseerd op de
laatste IT-innovaties. Perfect afgestemd op uw behoefte.
Zo zorgen we voor toegankelijke informatie voor burger,
bestuur en ambtenaar. Dat is onze missie.

