Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering : 26 september 2019
:

Onderwerp

: Raadscommunicatie

Voorgestelde beslissing:
1. In te stemmen met ‘Raadscommunicatieplan’;
2. Een klankbordgroep raadscommunicatie in te stellen bestaande uit 3 raadsleden, aan te wijzen door het
presidium;
3. De griffie de opdracht te geven de initiatieven uit het communicatieplan verder uit te werken in overleg met
de klankbordgroep; de beslissingsbevoegdheid over de uitwerkingsvoorstellen te delegeren aan de
klankbordgroep; en de raad te informeren over de uitgewerkte initiatieven.
Aanleiding
De raad heeft aangegeven meer aan raadscommunicatie te willen doen, waarbij vooral gezocht moet
worden naar manieren om de interactie met inwoners te vergroten. In de commissie AFE van 17 september
2018 is door de griffie een presentatie gegeven met de mogelijkheden op het gebied van
raadscommunicatie. Op basis van de input vanuit de commissie is een raadscommunicatieplan opgesteld.
Wat wordt met beslissing bereikt
 Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de wens van de gemeenteraad om meer vanuit de
raad te communiceren. Doel is om inwoners meer te informeren over taken, bevoegdheden en
werkwijze van de raad (informeren), ze te betrekken bij de gemeenteraad en hun werkzaamheden
(interactie) en de zichtbaarheid van de gemeenteraad vergroten (profileren).
 Om deze doelstellingen te bereiken worden er in het communicatieplan elf initiatieven genoemd
welke de komende raadsperiode zullen worden uitgewerkt en ingezet. Deze initiatieven variëren van
een raadspagina in de Oude IJsselstreek Vizier, tot een vernieuwde raadswebsite tot een
programma om jongeren bij de lokale politiek te betrekken.
 De griffie zal de initiatieven uit het voorstel verder uitwerken en uitvoeren. De griffie zal dit doen in
overleg met een in het leven te roepen klankbordgroep raadscommunicatie (bestaande uit 3
raadsleden, aan te wijzen via het presidium). De klankbordgroep dient als sparringpartner voor de
griffie bij het uitwerken van de initiatieven. Daarnaast kan de klankbordgroep richting geven bij
eventuele vraagstukken bij de uitvoering. Tenslotte helpt de klankbordgroep bij de evaluatie van de
communicatiemiddelen en het mogelijk initiëren van nieuwe initiatieven.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. A) Er is behoefte aan (eigen) communicatie vanuit de raad
Momenteel wordt er weinig tot niet vanuit de raad als eigenstandig bestuursorgaan
gecommuniceerd. Hoewel raad en college samen één gemeente zijn, is het vanuit de
volksvertegenwoordigende rol van de raad van belang dat inwoners ook zien wat de raad doet.
Raadscommunicatie kan voor inwoners een belangrijke bron voor informatie zijn over de rol en het
functioneren van de raad.
1. B) Goede raadscommunicatie kan bijdragen aan draagvlak
Door beter te laten zien wie de raadsleden zijn en door beter duidelijk te maken hoe de raad tot een
besluit is gekomen - met daarbij aandacht voor de verschillende meningen in de raad – kan de
betrokkenheid van inwoners bij de politiek worden vergroot en de interactie tussen raad en
samenleving worden versterkt. Daarnaast biedt het inzetten van raadscommunicatie de mogelijkheid
om het werk en de agenda van de raad structureel onder de aandacht te brengen (en bijvoorbeeld
niet alleen bij de verkiezingen). Met name deze continuïteit kan van invloed zijn op de kennis en
houding van inwoners ten aanzien van de politiek.

2. Een klankbordgroep raadscommunicatie is wenselijk en effectief
De uitvoering van het commissieplan is de verantwoordelijkheid van de griffie. In de praktijk zal
het wenselijk zijn om snel zaken te kunnen afstemmen met de raad. Door een klankbordgroep
van raadsleden te vormen kan de afstemming snel plaatsvinden en wordt raadsbetrokkenheid

vergroot.

3. Algemene raadscommunicatie zorgt voor een professionele en objectieve invulling van
communicatie namens de raad
Raadscommunicatie moet gezien worden als een objectieve aanvulling op de politieke
communicatie. Raadscommunicatie is er namens de hele raad en heeft geen politieke kleur. Om dit
uitgangspunt te bewerkstelligen draagt de griffie (in overleg met de klankbordgroep) zorg voor de
uitvoering van de raadscommunicatie.
Kanttekeningen
a. Raadscommunicatie vereist een commitment vanuit de gehele raad, zowel voor het onderschrijven
van de doelstellingen als inzet voor de uitvoering.
Communicatie vanuit de raad is een verantwoordelijkheid van de gehele raad. Dit betekent dat er
actieve inzet en betrokkenheid nodig is vanuit de fracties om van raadscommunicatie een succes te
maken. Instemming met het raadscommunicatieplan betekent dus ook het onderschrijven van
doelstellingen en inzet voor de uitvoering.
b. De raad is zelf (mede) verantwoordelijk voor de inhoud en de toon van de communicatie vanuit de
raad
Voor een aantal initiatieven geldt dat de griffie verantwoordelijk is voor de uitwerking en de uitvoering
van het communicatieplan, de raad zelf voor de inhoud. Met name bij het initiatief ‘raadspagina’
wordt een actieve rol van de fracties verwacht. Voor de uitvoering zullen vooraf in overleg met de
klankbordgroep spelregels worden opgesteld. De griffie heeft voor dit deel van de uitvoering de rol
van redactie. Deze redactionele rol houdt in dat de griffie wel advies kan geven over de toon en
inhoud van door een fractie aangeleverde content, maar niet gaat over het wel of niet plaatsen
ervan.
Kosten, baten, dekking
Actiepunten die voortkomen uit het communicatieplan worden gedekt uit het bestaande raadsbudget.
Uitvoering
Planning
De initiatieven uit het voorstel zullen stapsgewijs, in overleg met de klankbordgroep, worden uitgewerkt en
uitgevoerd. De uitwerkingsvoorstellen zullen ter informatie naar de raad worden gezonden (en niet ter
besluitvorming).
Personeel
De uitwerking en uitvoering van het raadscommunicatieplan ligt bij de griffie. De benodigde tijdsinvestering
wordt geschat op 10 uur per week. De benodigde (extra) formatie is reeds aangevraagd in de
raadsvergadering van 25 april middels het voorstel ‘Griffieformatie - kwaliteitsverbetering griffie- en
raadswerk’.
Communicatie/participatie
Het raadscommunicatieplan is intern besproken met de commissie AFE en binnen de ambtelijke organisatie
met de afdeling communicatie. Ook de uitwerking/uitvoering van het raadscommunicatieplan zal in
afstemming met de afdeling communicatie plaatsvinden.
Evaluatie/verantwoording
Alle communicatiemiddelen zullen jaarlijks in overleg met de klankbordgroep worden geëvalueerd.
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