
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 27 mei 2010  

 

Bundelnummer : 6  
 

 
Onderwerp  : Rapport rekenkamercommissie "Zeggen wat je doet, doen wat je zegt"  
     (communicatie) 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het rekenkamerrapport  “Zeggen wat je doet, doen wat je zegt” onderschrijven en vaststellen als het 
gemeentelijk beleidskader voor communicatie. 

2. Het college opdracht te geven de aanbevelingen uit genoemd rapport van de rekenkamercommissie uit te 
werken en de raad hier actief over te informeren en zonodig voorstellen over te doen.  

 
Inleiding 
Het rekenkameronderzoek communicatie “Zeggen wat je doet, doen wat je zegt” geeft antwoord op de 
vraag: In hoeverre waarborgt de gemeente Oude IJsselstreek binnen zijn communicatie verantwoording, 
verwachting en vertrouwen?  
Het college heeft op 26 januari 2010 een schriftelijke reactie op het rapport aan de rekenkamercommissie 
gegeven. Tijdens de raadsrotonde van 28 januari 2010 heeft de rekenkamercommissie het rapport 
toegelicht.  
In het raadsdebat op 18 februari 2010 hebben zowel de fracties als het college uitgesproken de 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie in hoofdlijnen over te nemen. Artikel 24 van het reglement van 
orde voorziet er vervolgens in dat de raad na toetsing door raadsvoorzitter, college en presidium een formeel 
besluit neemt over het rapport. Daarvoor dient dit raadsvoorstel. 
 
Toelichting 
Het rapport van de rekenkamercommissie behandelt de manier waarop de gemeente communicatiebeleid 
borgt en in hoeverre dit beleid doeltreffend en doelmatig is. Uit het onderzoek is gebleken dat het 
communicatiebeleid eenduidiger, breder verspreid en beter afgestemd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn 
het genereren van meer bekendheid van het zeer ambitieuze taakveld communicatie en het verbeteren van 
de opzet van de website. De inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek lijken over het algemeen 
tevreden over het communiceren van de gemeente. Een aandachtspunt is dat de gemeente de 
klanttevredenheid niet structureel meet. Een verdere vervolmakingslag zou nog gemaakt moeten worden, 
waarbij zorgvuldigheid en professionaliteit aandachtspunten zijn: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 
 
Meetbaar effect 
Uit een klanttevredenheidsonderzoek in de loop van de raadsperiode 2010-2014 moet blijken dat de 
tevredenheid van de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek over communicatie en dienstverlening 
voldoende tot goed is (in rapportcijfers minimaal. tussen de 7 en 8). 
 
Argumenten/hoofdpunten 
In het raadsdebat bleek dat de raad het rapport van de rekenkamercommissie onderschrijft. 
De conclusies en aanbevelingen van het rekenkamerrapport zijn daarmee een beleidskader voor 
communicatie. Dit dient te worden uitgewerkt in uitvoeringsplan(nen). In het raadsdebat werd daartoe een 
accent gelegd op drie aspecten: 
- accurate briefbehandeling; 
- borging van communicatie, in de eerste plaats door houding en gedrag, en pas daarna door regels; 
- het houden van klanttevredenheidsonderzoek 

 
Kanttekeningen 

a. De rekenkamercommissie heeft een gedegen rapport geleverd; 
b. Het onderzoek is soepel verlopen door goede medewerking vanuit de organisatie; 
c. Communicatie wordt soms ten onrechte gezien als een toverwoord. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Er zijn op dit moment geen extra kosten verbonden aan dit voorstel. 
 
Uitvoering: 
De aanbevelingen in de rapportage hebben voor een deel te maken met de werkstijl van politici, bestuurders 
en ambtenaren. Dit is dus een alledaags aandachtspunt voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke invulling: 



een kwestie van "gewoon doen". De fractievoorzitters, de portefeuillehouder(s) communicatie/dienstverlening 
en de directie en afdelingshoofden zijn hiervoor de eerstaangewezen aanmoedigers. 
 
Voor een ander deel behelzen de aanbevelingen feitelijke verbeteringen of veranderingen. Hoofdstuk 3 van 
het rekenkameronderzoek biedt hiervoor de nodigde concretisering. Samengenomen en samengevat zijn dat 
de volgende. Hiervoor dient het college van B&W uitvoeringsplan(nen) op te stellen en de raad daarover te 
informeren: 
- het op hoofdlijnen formuleren en stimuleren van wenselijk communicatiegedrag (communicatiemissie); 
- integreren en complementeren van een open en positieve communicatiestrategie; 
- organisatiebreed afstemmen van doelstellingen voor het communicatiebeleid; 
- systematisch meten van klanttevredenheid; 
- het transparant vastleggen van reactietermijnen; 
- het realiseren van een bestendige ambtelijke communicatie-inzet. 
 
Het raadspresidium, 
 
 
 
 
J van Urk,    J.P.M. Alberse, 
raadsgriffier    voorzitter  


