
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Dit communicatiebeleidsplan gaat over de lange termijn visie van communicatie en de concrete  

doelstellingen t/m 2020. Het plan biedt een strategische koers voor de gemeentelijke organisatie  

en biedt de raad kans om haar controlerende taak uit te voeren. 

 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018  

 

 

b e s l u i t: 

 

 

Het communicatiebeleidsplan 2018-2020-2022 vast te stellen 

 

 

 

De raad voornoemd, d.d. 

 

 

 

de voorzitter,   de griffier, 
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Voorgesteld besluit 

Het communicatiebeleidsplan vast te stellen 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

In 2017 onderzocht de Rekenkamercommissie het communicatiebeleid in Bloemendaal. In januari 

2018 verscheen het rapport ‘Communicatiebeleid gemeente Bloemendaal’. Dat werd besproken in 

de raad van 22 februari 2018 en leidde tot het advies om voor communicatie een lange termijn 

visie vast te leggen met concrete doelstellingen en ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. 

 

Beoogd effect 

Door kennis te nemen van het communicatiebeleid van de gemeente Bloemendaal kan de raad 

haar controlerende taak uitvoeren. 

Het communicatiebeleidsplan levert een bijdrage aan de koers van de gemeente en de ontwikkeling 

van de organisatie. 

 

Politieke keuzeruimte 

Nvt  

Gedachtegang 

 

Argumenten 

Met het communicatiebeleidsplan zorgen we voor een heldere koers die aansluit op 

collegeprogramma en de organisatieontwikkeling.  

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Alternatieven 

n.v.t. 

 

Overwegingen van het college 

n.v.t. 

Middelen 

Financiële middelen 

Het uitgangspunt is om genoemde activiteiten te dekken binnen het jaarlijks beschikbaar gestelde 

communicatiebudget. Daarnaast worden communicatiekosten zoveel mogelijk op projectniveau 

begroot en gebudgetteerd. Communicatiekosten als gevolg van extra inspanningen binnen het 

communicatiebeleidsplan die niet gedekt kunnen worden uit het communicatiebudget worden 

indien relevant in beeld gebracht bij de voorjaarsnota. 

 

Personele middelen 

n.v.t. 

Organisatorische middelen 

n.v.t 

 

Participatie 

In september 2018 is er een enquête gehouden over hoe inwoners betrokken willen worden en hoe 

ze willen communiceren met de gemeente. Het rapport met resultaten hebben we besproken 

tijdens een beeldvormende avond op 11 oktober. De resultaten hebben we verwerkt in het 

communicatie-beleidsplan. 
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Communicatie 

Om intern draagvlak te krijgen voor het communicatiebeleid besteden we er interne communicatie  

aan.  

 

Samenwerking (Heemstede) 

Het communicatiebeleidsplan is een verantwoordelijkheid van de afdeling communicatie. De 

afdeling communicatie is een samenwerkingsverband van medewerkers van de gemeente 

Heemstede en de gemeente Bloemendaal. Beide gemeenten krijgen een eigen  

communicatiebeleidsplan omdat er sprake is van specifieke aandachtspunten en verschillende 

collegeprogramma’s.  
 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Vervolgproces 

Het communicatiebeleid wordt kenbaar gemaakt aan alle medewerkers in de organisatie. 

Er vindt een regelmatige terugkoppeling plaats met het MT. 

 

Evaluatie 

Eind 2020 evalueren we de resultaten en kijken we of doelstellingen en ambities gehaald. We 

passen doelstellingen aan en formuleren nieuwe doelstellingen t/m 2022. We stellen de raad in 

februari 2021 op de hoogte van de evaluatie en resultaten. 

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Rapport digipanel onderzoek communicatie en participatie (2018015452) 

Bijlage 2: Communicatiebeleidsplan (2018015495) 

 

Achterliggende documenten 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 


	Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

