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Geachte heer Lambers, 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Waarom is het college afgeweken van haar beleid om in de relatie met onze burgers 
de digitale werkwijze laten prevaleren? 

2. Wat is het verschil in benadering tussen een papieren info-pagina en een gefrankeerde 
huis aan huis bezorgde brief? 

3. Hoe hoog zijn de gespecificeerde kosten van de voorbereiding en opmaak van de 
papieren uitnodiging, de drukkosten en de porti? 

4. Gaat het college in voorkomende gevallen opnieuw afwijken van haar beleid zoals 
verwoord in de tekst bij de begroting? 

5. Wanneer is het onderwerp belangrijk genoeg en wat is daarbij het afwegingskader? 
6. Is het vorenstaande aanleiding voor het college om haar standpunt dat geen papieren 

info-pagina wordt heroverwogen alsnog bij te stellen? 
7. Levert immers plaatsing in een papieren infopagina welke huis aan huis wordt bezorgd 

naast de extra mogelijkheden om andere onderwerpen ook aan de orde te stellen, 
geen kostenreductie? Denk hierbij aan de mogelijkheid om de gemeente Steenbergen 
te promoten, bijvoorbeeld door de tijdelijke inrichting van de ijsbaan op de Markt voor 
het voetlicht te brengen evenals andere voor de burger interessante zaken. 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Er is geen sprake geweest van een afwijking van het beleid. Communicatie langs 

digitale weg is en blijft het belangrijkste communicatiekanaal voor brede 
communicatie die aan alle inwoners, ondernemers en anderen in onze gemeente 
is gericht. Echter, voor specifieke doelgroepen worden, naast digitale 
communicatie, ook indien noodzakelijk andere communicatiekanalen ingezet. 
Zoals bewonersbrieven bij wegwerkzaamheden of activiteiten in specifieke 
wijken/straten. Dat is in dit geval ook gebeurd, als ondersteuning van de 
communicatie via de digitale kanalen waarmee bekendheid is gegeven aan de 
kennismaking met de wijkteams. Zo is er een bericht op onze website geplaatst en 
tevens op Facebook en Twitter. Onze digitale kanalen bereiken de gehele 
gemeente. De persoonlijke uitnodiging per brief was nadrukkelijk gericht aan de 
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bewoners van de betreffende wijken en was een aanvulling op onze digitale 
communicatie. 

2. Een papieren infopagina was bedoeld voor de communicatie met alle inwoners, 
ondernemers, instellingen en anderen in de gehele gemeente. Een bewonersbrief 
wordt ingezet om een specifieke groep inwoners te bereiken, bijvoorbeeld in een 
bepaalde kern of wijk. 

3. Er zijn 3450 brieven verstuurd. De portokosten bedragen C 1.311,- en de 
bijkomende kosten worden ingeschat op 6 200,-

4. Zoals bij vraag 1 aangegeven is er geen afwijking van het beleid geweest. Voor de 
brede communicatie met alle inwoners blijft de digitale communicatie de norm; 
voor communicatie met specifieke doelgroepen blijft afstemming van het 
communicatiemiddel op die specifieke doelgroep en boodschap het uitgangspunt. 

5. Niet het onderwerp is van belang voor de keuze van het communicatiemiddel, 
maar wel het communicatiedoel dat we willen bereiken. Ook moet het 
communicatiemiddel aansluiten op de doelgroep die we willen bereiken. 

6. Nee 
7. Ter promotie van de gemeente maken we onder meer gebruik van onze digitale 

kanalen (website, Facebook, Twitter) en persberichten die we naar al onze 
mediacontacten sturen. Aan deze middelen zijn geen kosten verbonden. Terug 
invoeren van een papieren infopagina zou weer een structurele kostenpost met 
zich meebrengen voor advertentie- en productiekosten. 

Hoogachtend, 
r en we 

loc a ris, 

den Belt, MBA R.P. 


