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Onderwerp: 

Regionaal Informatie en Communicatie model 

   

 

Steenbergen, 20 september 2011 

 

 

Aan de Raad, 

 

1. Inleiding 

In deze notitie wordt aangegeven hoe de communicatie vanuit De regio West-Brabant met de 

gemeenteraden wordt vormgegeven. Gezien het feit dat de samenwerking in de regio een overeenkomst 

is van de colleges, is het van belang dat de communicatie met de raden extra aandacht krijgt. Het 

regionaal informatie en communicatie model (RICM)       

 

2. Achtergrond 

In het RICM is rekening gehouden met de in de nota verbonden partijen van de samenwerkende 

gemeenten (2009) genoemde zes spelregels, waarvan de eerste gaat over informatievoorziening.  

In juni 2009 besloten de colleges van B&W van de 18 West-Brabantse gemeenten en de Zeeuwse 

gemeente Tholen om de bestaande samenwerking in West-Brabant meer te formaliseren en te 

stroomlijnen. De uitgangspunten die daarvoor toen zijn vastgesteld, zijn nu uitgewerkt in een 

gemeenschappelijke regeling. Tevens is er een strategische agenda geformuleerd, waar de raad 

inmiddels zienswijzen over heeft ingediend.  

 

3. Overwegingen 

Gezien de aard van de samenwerking waarbij de bevoegdheden bij het college liggen, is het van belang 

specifieke aandacht te schenken aan de communicatie met de raden. 

 

Het RICM schetst de randvoorwaarden voor communicatie met de raden. Het model schenkt aandacht 

aan de elementen die van belang zijn bij de communicatie, zoals timing, actieve informatieplicht en 

persoonlijk contact & dialoog. 

 

Daarnaast hebben de griffiers van de desbetreffende gemeenten een voorstel gedaan voor de praktische 

invulling van dit onderwerp, waarover tevens uw mening wordt gevraagd. Deze aanpak wordt uiteen 

gezet in de brief van 1 juni 2011 en behelst een aanpak die de betrokkenheid van de gemeenteraden bij 

de gemeenschappelijke regeling zo optimaal mogelijk waarborgt binnen de bestaande mogelijkheden. 

 

4. Middelen 

Niet van toepassing 

 

5. Risico’s 

Niet van toepassing 

 

6. Aanpak 
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7. Voorstel 

Het RICM voor kennisgeving aannemen en akkoord gaan met de aanpak zoals voorgesteld in de 

bijgaande brief van de griffiers van 1 juni 2011. 

 

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 

 

 

 

  

drs. E.P.M. van der Meer J.J. Hoogendoorn 

 

 


