
Aan de Gemeenteraad 
 
Raadsvergadering : 22 december 2011 
Nummer : V4 
Commissie : Bestuur & Middelen 
Portefeuillehouder : burgemeester R.Th.M. Nederveen 
Opsteller : Conny van Stralen / Karin van der Pas 
Onderwerp : Initiatiefvoorstel D66 - Raadscommunicatie 
Registratienummer : 2011049406 
 
 
Aanleiding 
In mei 2011 heeft de raad het Bloemendaalse communicatieplan vastgesteld met daarop een 
amendement dat toevoegt dat het team communicatie de raad/griffie ondersteunt bij 
raadscommunicatie en dat er separaat een communicatiekalender gemaakt wordt voor de 
gemeenteraad. Hierop heeft D66 in nauwe samenwerking met de griffie en het team 
communicatie een voorstel gemaakt voor raadscommunicatie dat nu voorligt voor vaststelling. 
 
Probleem en doelstelling / oplossingen / effecten 
Raadscommunicatie valt buiten de scope van het reguliere communicatiebeleidsplan van de 
gemeente Bloemendaal. De raad is echter zowel onderdeel is van het gemeentebestuur als een 
belangrijke “interne actor” in de communicatie. Er wordt vanzelfsprekend nu al 
“gecommuniceerd”, maar voor draagvlak in de raad en goede afstemming van de activiteiten is 
het wenselijk om daarvoor een plan en een activiteitenkalender te hebben. 
 
Financiële aspecten / risico’s 
Het team communicatie kan de activiteiten binnen de huidige budgetten uitvoeren. Bij de griffie 
vallen de activiteiten onder de reguliere communicatieactiviteiten binnen het werkbudget raad. 
Als extra activiteiten zijn opgenomen het raadsjaarverslag en raadspersbericht. Voor de 
jongerenactiviteiten wordt budget overgedragen vanuit de afdeling Samenleving. 
 
Voorstel 
De raad stelt een communicatieplan voor raadscommunicatie en de activiteitenkalender voor 
2012 vast. Aan het einde van 2012 wordt het plan aan de hand van de 
raadscommunicatiekalender geëvalueerd. 
 
Uitvoering 
De communicatieactiviteiten worden gecoördineerd vanuit de griffie en team communicatie. 
Raadscommunicatie voldoet aan het vastgestelde communicatiebeleid van de gemeente en de 
regels die daarbij horen. De activiteiten vanuit raadscommunicatie worden in de bestuurlijke 
termijnagenda opgenomen. 
 
Bij elk project moet men zich de volgende vragen stellen:  
Waarom communiceren we? à  Doel 
Wat communiceren we? à  Boodschap 
Aan wie? à  Doelgroep 
Hoe communiceren we? à  Middel 
En hoe weten we of het een geslaagde actie was? à  Evaluatie 
 
 
 
Conny van Stralen 
D66 Bloemendaal 
 
 



Advies Commissie B&M 10 januari 2012 
Vanuit de commissie wordt positief op het voorstel gereageerd maar er worden ook een 
aantal kanttekeningen geplaatst: er mist een activiteiten van de raad naar de dorpskernen 
(buiten de politieke avonden), er wordt aandacht gevraagd voor borging van de rol van de 
afdeling communicatie, de wijkschouwen en de rol van college en raad vraagt uitwerking, 
het persbericht dat de griffie maakt na de raad moet zorgvuldig geformuleerd en zo neutraal 
mogelijk de besluitvorming weergeven. 
De commissie adviseert het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raad van 26 
januari. 

 
  
 
 
 
 

B E S L U I T 
 
 
 
 
 
De raad der gemeente Bloemendaal,  
 
Gelezen het voorstel voor het communicatieplan raadscommunicatie  
 
Besluit 
 

1. Het communicatieplan raadscommunicatie en de activiteitenkalender 2012 vast te 
stellen; 

2. Eind 2012 te evalueren of de uitvoering naar tevredenheid is en de resultaten gehaald 
worden; 

3. De kosten uit het reguliere communicatie- en raadsbudget te dekken. 
 
Met inachtneming van amendement H waarin op pagina 1 vierde alinea het woord individuele 
wordt geschrapt. Pagina 3 vierde paragraaf Burgerjaarverslag het presidium ipv de griffie 
verantwoordelijk is voor de inhoud. 
Stemmen voor 17 
Afwezig 1 LB en 1 CDA 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
 
Van de raad van de gemeente Bloemendaal, 
Gehouden op 22 december 2011. 



V4   23 november 2011 
Thema Inhoud Middel Budget Wie? Timing 
Wie zijn de 
raadsleden? 
Hoe kom ik 
ermee in 
contact? 

Contactgegevens, foto RIS, 
Gemeentegids
, 
Weekjournaal 
 

Regulier 
communicati
e & 
raadsbudget 

Communicatie
, griffie, 
raadsleden 

Eens per 4 
jaar (en bij 
wijzigingen) 

Wat doet de 
raad in het 
algemeen? 

Aankondiging van 
data 
raadsvergaderingen, 
commissies en 
onderwerpen 

RIS, 
Weekjournaal  

Regulier 
communicati
e & 
raadsbudget 

Griffie & 
communicatie 

Tweewekelijk
s (en wanneer 
nodig) 

 Rapportage over 
raadsbesluiten 

Persbericht 
(RIS, 
Weekjournaal) 

Regulier 
communicati
e budget & 1 
uur extra 
griffie werk 

Griffie & 
Communicatie 

Ca. 1 x per 
maand 

 Raadsinformatie: 
planning, stukken, 
besluitenlijsten, 
raadsvragen, 
ingekomen stukken, 
moties 

RIS Regulier 
raadsbudget 

Griffie & DIV Dagelijks 
geactualiseer
d 

Wat doet de 
raad in 
detail? Ik wil 
meeluistere
n en 
meepraten. 

Informatie over 
• Verordeningen en 

wettelijke 
inspraakmogelijkhed
en 

• Burgerparticipatie 
en inspreken bij 
commissies 

Gemeentelijke 
website 

Regulier 
communicati
e budget 

Communicatie  

 • Contact leggen met 
politieke partijen 

• Live volgen en 
achteraf bekijken 
van vergaderingen 

RIS Raadsbudget 
en self-
service voor 
raadsleden 

Griffie en 
raadsleden 

Jaarlijks 

 Begroting in een 
oogopslag (BIEO) 

Gemeentelijke 
website, 
Weekjournaal 
en RIS 

College van 
B&W, afd. 
Financiën 

Bedrijfsbureau Jaarlijks 

 



 
 
Thema Inhoud Middel Budget Wie? Timing 
Hoe leggen 
we 
contacten 
met de 
inwoners 
en 
organisatie
s? 

Informeren van 
inwoners over 
raadsactiviteiten  

Raadsjaarverslag  16 uur griffie 
werk 

Griffie & 
Raad 

Jaarlijks 

 Reageren en ingaan op 
uitnodigingen 

RIS en alert in 
griffiebericht 

Regulier 
raadsbudget 

Griffie Wanneer 
actueel 

 Contact met inwoners Raad doet mee aan 
College-activiteit 
zoals 
wijkschouwen, 
wijkcontactavonden 

Nvt Griffie & 
Raad 

Wanneer 
actueel 

 Contact met 
schoolgaande jeugd 

RIS en Persbericht Regulier 
communicati
e, 
samenleving
s & 
raadsbudget 

Raadsled
en & 
Afdeling 

Wanneer 
actueel 

 Contact met 
organisaties, zoals 
• Scholen 
• WMO organisaties 
• Zorgcentra ouderen 
• Sportverenigingen 
• Verbonden partijen 
• Andere raden in 

Zuid-Kennemerland 
• Provincie 
• Water 
• Afvalzorg 
• Woningbouwverenig

ing 
• Natuurorganisaties 
• Cultuurorganisaties 
• Ondernemers 
• Vervoersbedrijven 
• Energiebedrijven 

Informatieuitwisseli
ng, werkbezoeken 
of werkconferentie 
 

Regulier 
raadsbudget 

Griffie, 
betreffend
e afdeling 
& raad 

Ca. 2 
werkbezoek
en per 
commissie 
per jaar en 
verder op 
aanvraag of 
wat actueel 
is. 

 



 
Thema Inhoud Middel Budget Wie? Timing 
Hoe 
communiceren 
we met 
elkaar? 

Afspraken 
werkwijze 
gemeenteraad en 
raadscommissies 

Presidium en 
reglement van 
orde 

Regulier 
raadsbudget 

Raadsleden en 
voorzitter van de 
raad 

Jaarlijks 
evaluere
n 

 Wekelijkse 
actualiteiten 

Email griffiebericht  Regulier 
raadsbudget 

Griffie Eind van 
de week 

 Plaatsing van 
moties/amendem
enten 
voorafgaand aan 
de raad online 
 

Nog te bepalen 
(Pleio, SCRIBD of 
Dropbox) 

0 Raadsleden, 
griffie 

Wannee
r actueel 

Hoe zijn wij 
betrokken bij 
collegeactivitei
ten? 

Raadsleden 
aanwezig bij 
informatieavonde
n 
 

College nodigt 
raadsleden uit bij 
informatieavonden 

Nvt Bestuurssecreta
riaat, 
Communicatie 

Wannee
r actueel 

 Raadsleden 
aanwezig bij 
externe 
activiteiten van 
college wanneer 
gepast 

College informeert 
raadsleden tijdig 
over externe 
activiteiten 

Nvt Bestuurssecreta
riaat 

Wannee
r actueel 

Hoe verliezen 
we de 
communicatie 
niet uit het 
oog? 

Communicatie 
altijd agenderen 

Communicatiepara
graaf bij alle 
voorstellen aan de 
raad 

Reguliere 
afdelingsbudg
etten 

Afdelingen Altijd 

Hoe 
verbeteren wij 
onze 
communicatie
? 

Kwalitatieve 
verbetering van 
de vergaderingen 

Voorzitterstraining Raadsbudget  Voorzitters 3 
dagdele
n per 
jaar voor 
voorzitte
rs 

 Kwalitatieve 
verbetering van 
de 
raadscommunicat
ie 

communicatie en 
perstraining 
(individueel of 
groepsgewijs) 

Raadsbudget 
of 
fractiebudget 

Raadsleden (op 
aangeven van 
griffie of Team 
Communicatie) 

1 
dagdeel 
per jaar 
voor 
raadsled
en 

 
 



Raadscommunicatieplan 
V4 23 november 2011 
 
Aanleiding 
In mei 2011 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het Communicatiebeleidsplan 2011-2014 
vastgesteld. Dit plan is bedoeld als instrument om de bestuurlijke verantwoordelijkheden en 
ambities te vertalen naar operationele voorbereiding en uitvoering. Dit plan werkt in aanvulling 
hierop de communicatie van de raad verder uit. 
 
De raad wil de lokale politiek dichter bij de burger brengen, en andersom. In dit communicatie-
plan staat hoe de raad zich wil profileren, hoe men burgers beter kan betrekken en welke 
middelen ze daarvoor in kunnen zetten. 
 
Profilering raad 
De gemeenteraad is het bestuur van de gemeente en bestaat uit 19 raadsleden (volksvertegen-
woordigers). De burgemeester is de voorzitter van de raad. De gemeenteraad heeft een aantal 
taken aan het college van burgemeester en wethouders gedelegeerd. Samen vormen 
burgemeester en wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente, ook wel College van 
B&W genoemd. De gemeenteraad zet de kaders van het beleid en controleert de uitvoering 
hiervan door het College.  
 
De raad is niet één geheel maar samengesteld uit individuele fracties met verschillende 
opvattingen. Dit is een wezenlijk onderdeel van de gemeentepolitiek. De fracties onderhouden 
ieder op hun eigen manier contact met de samenleving. De raad en de fracties daarbinnen 
kunnen hun positie wel versterken door als eenheid naar buiten te communiceren. 
 
Met een proactief communicatiebeleid wil de raad inwoners informeren en betrekken bij het 
bestuur van de gemeente. Dit vergt een actieve houding van de raadsleden, maar ook aandacht 
voor evaluatiemomenten. Komt de boodschap aan zoals hij bedoeld is? Gebruiken we de juiste 
media om de doelgroep te bereiken? 
 
Raadscommunicatie gaat uitsluitend over de werkwijze van de raad. Dit moet niet worden 
vervlochten met partijpolitieke belangen. Er ligt een duidelijke grens als het gaat om het 
communiceren van inhoudelijke standpunten van fracties. Dat is de verantwoordelijkheid van de 
fracties zelf. Het is een politiek-bestuurlijke afweging 
hoe ver je gaat in het gemeenschappelijk 
communiceren, niet een communicatieve afweging. 
De raad moet dus zelf beslissen waarover hij wil 
communiceren. 
 
Burgerparticipatie 
Burgerparticipatie is het proces waarbij gemeente, 
betrokken burgers en eventueel externe 
deskundigen via een open houding naar elkaar en 
met een vooraf besproken aanpak samen 
vorm en inhoud geven aan (delen van) plannen of 
beleid. Het proces is bedoeld om gebruik te maken 
van elkaars expertise en draagvlak te creëren voor 
te nemen beslissingen.  
De fase van de beleidscyclus bepaalt wie de regie voert over de inzet van burgerparticipatie.  
In de fase van kaderstelling bepaalt de raad welke vorm van burgerparticipatie aan een project 
gekoppeld wordt. Contacten met belangengroeperingen buiten de commissie- en 
raadsvergaderingen zijn in deze fase vooral een partijpolitieke aangelegenheid. 

"Burgers moeten ondervinden dat het binnen de 
gemeente niet 'een pot nat' is waar college, raad en 
ambtenaren samen onder een hoedje spelen. Die 
duidelijkheid kan alleen gerealiseerd worden als de raad 
zich veel duidelijker dan voorheen profileert, laat zien 
wat dat is: een raad. Laat zien wat een raad voor de 
burger kan doen. De raad als entiteit kan hier veel meer 
bereiken dan individuele partijen of raadsleden. Als raad 
ben je veel beter in staat om duidelijkheid te scheppen 
voor de bevolking, over de grenzen van partijpolitiek 
heen. 
Uit: 'Eijsermans/Hendriks, Raadscommunicatie in het 
duale bestel' 



Bij burgerparticipatie-activiteiten die het college organiseert in de uitvoeringsfase kunnen 
raadsleden een rol spelen. Hun rol is in die gevallen echter veelal geen actieve, maar zal die 
zijn van waarnemer/toehoorder.  
 
Persbeleid 
Het team communicatie is verantwoordelijk voor het opstellen en verzenden van externe 
persberichten. De inhoud van de externe communicatie vanuit de raad wordt altijd aangeleverd 
door de griffie.  
Na iedere raadsvergadering stelt de griffie een neutraal persbericht op met de raadsbesluiten, 
moties en amendementen en stemgedrag. Een standaard-formaat voor dit raadspersbericht 
wordt aangeleverd door team Communicatie. Dit persbericht wordt direct na de 
raadsvergadering door de griffie gepubliceerd op het RIS en door communicatie extern 
verspreid. team communicatie refereert hier ook aan in Tweets of andere social media (N.B. 
hashtag #blmdl) 
 
Persvragen aan de raad die bij de gemeente binnenkomen worden via de griffier doorgeleid 
naar alle fractievoorzitters van de politieke partijen. Ook specifieke persvoorlichting over fracties 
is de taak van de fracties zelf. 
 
Interne communicatie 
Onder interne raadscommunicatie verstaan we de communicatie tussen griffier en raad (en 
raad onderling) en de communicatie tussen griffier, college en ambtelijke organisatie.  

• Naast regulier mondelinge en e-mailcommunicatie ondersteunen digitale processen de 
interne communicatie van de gemeente Bloemendaal. De griffier neemt hieraan deel. Er 
bestaat een automatische koppeling tussen het CORSA systeem en het RIS voor 
publicatie van vergaderstukken. 

• De griffier publiceert de informatie voor en over de raad en de raadsvergaderingen op 
het RIS gemeenteraad.bloemendaal.nl  Dit is zowel in- als extern tegelijkertijd (met 
uitzondering van vertrouwelijke stukken, die alleen zichtbaar zijn als het raadslid inlogt 
met een wachtwoord). 

• In het kader van de verdere digitalisering wenst de raad een gedeelde omgeving om 
bestanden, nog niet ingediende moties, amendementen en initiatiefvoorstellen 
voorafgaand aan de commissie en raad met elkaar te kunnen delen en op te stellen.  

• De griffier gebruikt Bloegle voor het intern publiceren van nieuws over de commissies, 
raad, presidium en uitleg over het aanleveren van raadsstukken.  

• De griffier stuurt aan het einde van de week een email-bericht aan de raadsleden met 
actualiteiten, reminders en links naar de vergaderstukken. 

 
De lijnen in het gemeentehuis zijn kort. Raadsleden benaderen ambtenaren zo veel mogelijk 
direct met technische vragen over inhoud van het gemeentelijk beleid of de uitvoering ervan. 
 
 
Communicatiemiddelen 
 
Weekjournaal 
De tweewekelijkse publicatie in het Weekblad Kennemerland Zuid en de email-nieuwsbrief van 
Postbus Advertentie worden goed gelezen. Vermeldingen van commissie- en 
raadsvergaderingen (plus agenda’s) en de raadsbesluiten worden standaard meegenomen 
door het team communicatie.  
De raad kan dit middel ook inzetten voor structurele raadscommunicatie of specifieke projecten 
(begroting, verkiezingen, coalitieprogramma). Een full colour pagina in het weekblad kost ong. 



1000 euro, exclusief de opmaakkosten. Inhoud wordt door de griffie i.o.m. de gemeenteraad 
vastgesteld. team communicatie begeleidt de opmaak en plaatsing van de uiting. 
 
Raadsinformatiesysteem (RIS) 
Op http://gemeenteraad.bloemendaal.nl wordt informatie voor en over de raad geplaatst. Dit 
betreft onder meer informatie over de gemeenteraad, de raadsfracties, de organisatie en 
bereikbaarheid van de raadsleden, ingekomen stukken voor de raad, schriftelijke vragen, de 
vergaderkalender, de vergaderstukken, maar ook nieuws en toekomstige evenementen. 
Vergaderingen kunnen hier online gevolgd worden en later opnieuw bekeken. Vertrouwelijke 
stukken zijn alleen toegankelijk met een wachtwoord. 
De griffie is verantwoordelijk voor plaatsing van de informatie. Raadsleden zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke informatie inclusief vermelding van nevenfuncties. 
Door in te loggen kan ieder zijn/haar informatie aanpassen. 
 
Gemeentegids 
De gemeentegids biedt ruimte voor algemene raadscommunicatie. Wat doet de raad? Wie zijn 
de raadsleden? Hoe kom ik in contact? De gemeentegids verschijnt jaarlijks in mei.  
De griffie is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie over de raad. Het team 
communicatie begeleidt de productie. 
 
Burgerjaarverslag / Raadsjaarverslag 
Het Burgerjaarverslag is een uitgave van de burgemeester, waarin hij verantwoording aflegt aan 
de inwoners over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Hierin past geen raadsinformatie.  
Een digitale bijlage hierbij is het raadsjaarverslag met neutrale informatie over de activiteiten 
van de raad. Dit moet worden afgestemd met de inhoud van het burgerjaarverslag, zodat er 
geen dubbele of tegenstrijdige informatie verstrekt wordt.  
De griffie is verantwoordelijk voor de inhoud van het raadsjaarverslag. 
 
Raadslid in de klas / Politieke jongerendag 
Periodiek wordt aan alle basisscholen en het voortgezet onderwijs een kort programma over 
lokale politiek aangeboden. Raadsleden houden eerst een korte presentatie over de 
gemeenteraad op de scholen en daarna houden de leerlingen een “raadsvergadering” in de 
raadszaal van het gemeentehuis onder begeleiding van raadsleden. Doel is om leerlingen te 
laten ervaren hoe democratie werkt en hoe het wikken en wegen van het algemeen belang kan 
verlopen. Dit kan leiden tot verschillende soorten projecten. 
Een commissie van griffier, raadsleden en ambtenaren bereid de projecten voor. De griffie 
initieert een persbericht. 
 
Wijkschouwen / Wijkcontactavonden 
De gemeente organiseert periodiek wijkschouwen en wijkcontactavonden in de dorpskernen 
van Bloemendaal. Raadsleden en college trekken bij deze bijeenkomsten samen op als 
gastheer. Zo kunnen ook raadsleden uit de eerste hand horen wat de problemen of vragen zijn 
in een wijk.  
Organisatie van deze bijeenomsten gebeurt door de vakafdeling. Raadsleden krijgen een 
uitnodiging via de griffie. 
 
Werkbezoeken 
De griffie organiseert in overleg met de raadscommissies naar behoefte werkbezoeken voor de 
raad aan organisaties in de gemeente. Hierbij valt te denken aan WMO organisaties, scholen, 
sportverenigingen, bestuurlijke collega’s, afvalverwerkingsbedrijven en natuur- of 
cultuurorganisaties. De griffie initieert hierover een persbericht. 
 
Verkiezingsactiviteiten 
Gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek een geschikt moment om meer aandacht aan 
raadscommunicatie te besteden.   



Het doel van raadscommunicatie in verkiezingstijd is mensen op te roepen te gaan stemmen en 
informatie hierover te geven. Partijpolitiek wordt hier buiten beschouwing gelaten. De middelen 
hiervoor zijn onder meer: 

• Kostenloze huis-aan-huis verkiezingskrant via commerciële partij 
• Politieke Café’s. Hoewel het inhoudelijke debat tijdens deze avonden de partijpolitiek 

benadrukt, komt het initiatief van de raad als instituut.  
• Andere middelen in verkiezingstijd nader uit te werken onder aansturing van de griffie. 

De verkiezingsavond wordt georganiseerd door team communicatie i.s.m. Burgerzaken 
 
 
Bijlage: Raadscommunicatiekalender 
 
 



 


