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De raad van de gemeente Bloemendaal;
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Met het communicatie uitvoeringsplan in te stemmen (kenmerk 2020002877)

De raad voorn
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Voorgesteld besluit

1.

Met het communicatie uitvoeringsplan in te stemmen (kenmerk 2020002877)

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding

In de raad van 30 januari 2020 is het communicatiebeleidsplan aangenomen. Daarbij werd een
amendement aangenomen waarin de structurele verhoging van de vaste personeelsformatie
afgewezen werd op basis van onderstaande overwegingen:
» Kostenbeheersing in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen voorop dient te staan.
Besloten is om voorde Kadernota 2021 een (eerste) overzichtte hebben van de
mogelijkheden om de gemeentelijke dienstverlening te wijzigen dan wel te versoberen; dit
als uitkomst van de Kerntakendiscussie.
« Er eerst een duidelijke communicatie agenda met bijbehorende communicatievoorstellen
als logische vervolgstap (uitwerking ambities) op het communicatiebeleidspla n uitgewerkt
dient te zijn opgesteld met inbegrip van het daarvoor nodig geachte aantal fte's
Beoogd effect

Met de communicatie uitvoeringsagenda krijgt de raad inzicht in de werkzaamheden en
ambities van Team Communicatie
Met de communicatie uitvoeringsagenda krijgt de raad inzicht in de benodigde capaciteit
van Team Communicatie
Met de communicatie uitvoeringsagenda is inzichtelijk waarom het incidentele budget van
C 62.000 voor 0,8 fte- dat al sinds 2015 onderdeel uitmaakt van de begroting-structureel
gewenst is.

Politieke keuzeruimte

De raad heeft budgetrecht ten aanzien van uitbreiding formatie en de daaruit voortvloeiende
personeelskosten. De raad gaat niet over uitvoering en kan niet bepalen welke werkzaamheden
geschrapt moeten worden.
Gedachtegang

Argumenten

1. Communicatie is van essentieel belang voorde organisatie.
2. De capaciteit is noodzakelijk voor de werkzaamheden en ambities die er voor de gemeente
Bloemendaal ligt.
3. De noodzakelijk benodigde capaciteit wordt structureel vastgelegd.

Kan ttekeningen

1.
2.

De werkzaamheden zijn niet statisch.
De noodzakelijke fte's per onderdeel verschuiven wanneer actuele ontwikkelingen in de
samenleving daarom vragen of de behoefte van de vakafdelingen in de organisatie
verandert.
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A. Het is mogelijk om de benodigde communicatie capaciteit uit incidentele middelen te
financieren. Dilemma; deze incidentele middelen zijn niet onuitputtelijk en kunnen niet
worden besteed aan andere doeleinden.
B. Er kan gekozen worden om werkzaamheden te schrappen en daarmee de noodzakelijk fte's
te verminderen. Dilemma; het gaat ten koste van kwaliteit en participatie en de
toegenomen gevraagde inzet vanuit de gemeentelijke afdelingen.
C. Er kan gekozen worden vooreen kleiner budget en minderfte's. Dilemma; er moeten nog
steeds werkzaamheden geschrapt worden, dat is onwenselijk

Overwegingen van het college

Communicatie is in de huidige samenleving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen van groot
belang. De 0,8ftedie afgelopens jaar met een incidenteel budgetgefinancierd is, blijft noodzakelijk,
vooral op het gebied van participatie, online dienstverlening, duurzaamheid en de Omgevingsvisieen
-wet. Gemeente Bloemendaal wil - zoals geformuleerd in het communicatie beleidsplan- dat
inwoners informatie goed, makkelijk en snel vindbaar beoordelen en dat zij zich betrokken voelen bij
de besluitvorming. Ook de dóórontwikkeling van online participatie en de vereiste inzet voorde
crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland vraagt om extra communicatie capaciteit.
Bovendien geeft 44,896 van de gemeente met maximaal 25.000 inwoners aan dat zij tussen de3-5fte
communicatie beschikbaar hebben. Het college denkt dat 3,9 fte een zeer redelijke formatie is voor
gemeente Bloemendaal. (zie bijlage 1: Organisatie van communicatie bij gemeenten)

Middelen

Beschrijf hier welke middelen nodig zijn om het besluit uítte voeren.
Financiële middelen

Bij de vaststelling van de kadernota 2021 op 2 juli jl. is de raad geïnformeerd over de
ontwikkelingen van het team communicatie en het voorstel de incidentele formatie van 0,8 fte
structureel te maken. De hieruit voortvloeiende personeelslasten bedragen C 62.000. Deze
middelen zullen als mutatie in de begroting 2021 worden verwerkt.
Personele middelen

De noodzakelijk benodigde inzet bedraagt 0,8 fte.
Organisatorische middelen

n.v.t.
Participatie

n.v.t
Communicatie

n.v.t.
Samenwerking (Heemstede)

Team Communicatie is een vervlochten team. Ambtelijk wordt er samengewerkt met Heemstede.
Dit levert veel voordelen op m.b.t. kennis, deskundigheid en de gemeente is minder kwetsbaar in
tijden van minder beschikbare capaciteit als gevolg van vertrek, ziekte en/of vakantie. Met de
toekenning van 0,8 fte komen we op hetzelfde niveau als de capaciteit van Heemstede.
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Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces

De noodzakelijk benodigde C 62.000 wordt structureel opgenomen in de begroting.
Na afwijzing beraadt het college zich op de te schrappen werkzaamheden en informeert de raad
hieroverin november2020.
Evaluatie

In 2022 wordt het communicatiebeleidsplan en de daaraan verbonden uitvoeringsagenda
geëvalueerd met de raad.
Bijlagen

2020002877: Communicatie Uitvoeringsplan
2020002888: Bench ma rk'Organisatie van de communicatie bij gemeenten'
Achterliggende documenten

2019007789: Communicatiebeleidsplan 2019-2022
2019007513: Raadsvoorstel communicatiebeleidsplan
2020000464: Aangenomen Amendement D66, CDA
2020002442: Toelichting communicatiebudgetten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

