Emmeloord 28 01 2019
Geachte heer Wijnants , beste Hans.
Bij deze van onze kant een reactie t.a.v. de reacties welke naar de pers en in de commissie
vergadering naar voren zijn gebracht voor wat betreft het tot op heden gelopen proces van NOPLINC.
Wij zijn van mening dat het tot op heden geïnvesteerde geld afkomstig van de gemeente geen
weggegooid geld is. Volgens ons is de opdrachtverstrekking correct en goed verlopen.
Onze conclusie is dat Skrepr heeft gemaakt en opgeleverd wat is afgesproken bij het verstrekken van
de opdracht. Een social media platform is arbeidsintensief voor wat betreft noodzakelijk onderhoud
om het platform zo te laten functioneren als het moet en om voortdurende verbeteringen door te
voeren, mede op basis van gebruikerservaringen. Daarnaast moet er nog meer aandacht worden
besteed aan het activeren van nieuwe gebruikers (het vermarkten van het product).
Voor het project NOPLINC is een opstarttijd van twee jaar afgesproken, de subsidie vanuit de
gemeente loopt tot eind 2019. De doelstelling wat betreft gebruikers van NOPLINC was om eind 2019
tussen de 250 en 450 gebruikers actief te hebben. Op dit moment, januari 2019, heeft NOPLINC 283
gebruikers. Het aantal gebruikers is derhalve gehaald en de komende 11 maanden moet met
betrokken partijen gewerkt worden aan het werven van nieuwe gebruikers.
Wanneer er een aantal aanpassingen worden gedaan en aanvullende toepassingen worden
gerealiseerd zal het platform naar verwachting de functie als in het oorspronkelijke projectplan
beschreven beter vervullen en een uniek en nuttig instrument zijn voor gemeente, bedrijven,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.
Hoe de politiek deze situatie beoordeelt is aan de politiek. Het is goed dat zij zaken aan de orde stelt
en zaken controleert. Dit moet echter wel vanuit een constructieve grondhouding en waarbij
betrokken partijen in een proces van hoor en wederhoor worden betrokken. Om nu op deze wijze
een zondebok te willen aanwijzen is te eenvoudig en contraproductief.
Een project als NOPLINC is een complex traject dat tijd nodig heeft om te komen tot een optimaal
functionerend platform. Op dit moment is het nieuwe bestuur van NOPPEDIA bezig om te
inventariseren wat de aanvullingen een aanpassingen moeten zijn om het platform beter bekend en
gebruiksvriendelijker te maken zodat huidige en nieuwe gebruikers de meerwaarde van NOPLINC
beter zien en ervaren. Naar verwachting zal een plan van aanpak met bijbehorende begroting ultimo
februari 2019 gereed zijn.
Als de politiek meent de stekker er uit te moeten trekken is de verstrekte subsidie inderdaad
weggegooid geld en dat lijkt ons niet gewenst en noodzakelijk. Dat zou volgens ons pas echt kapitaal
vernietiging zijn, maar weet wel, dat ook Facebook en andere platformen niet ineens succesvol
waren.
Vriendelijke groet,
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