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Inleiding 

Eind 2013 is het Communicatiebeleidsplan 2013-2017 "Traditioneel vernieuwend" vastgesteld door de 
gemeenteraad van Steenbergen. Inmiddels wordt bijna vier jaar gewerkt met het huidige beleid en zijn wij 
gestart met het opstellen van nieuw beleid. Een goed moment om kort het huidige beleid te evalueren en 
een doorkijk te maken naar het proces voor het nieuw op te stellen beleid. 

Evaluatie 
We hebben alle actiepunten nogmaals doorgelopen en de evaluatie hiervan beschreven in bijgaand 
document 'Evaluatie actiepunten Communicatiebeleidsplan 2013-2017'. We komen tot de conclusie dat 
alle actiepunten zijn opgepakt (of gemotiveerd is waarom een actiepunt niet is uitgevoerd) en in meer of 
mindere mate het gewenste effect hebben bereikt. We zien echter ook dat gerealiseerde actiepunten uit 
bijvoorbeeld 2014, door nieuwe ontwikkelingen, inmiddels weer doorontwikkeling behoeven. Immers: het 
taakveld communicatie en het daarmee nauw samenhangende taakveld dienstverlening 
blijft aan ontwikkeling onderhevig. De evaluatie onderbouwt de noodzaak voor een nieuw 
communicatiebeleidsplan. 

Herijken 
Gelet op de looptijd van het communicatiebeleid (2013-2017) is er gestart met het opstellen van een 
nieuw communicatiebeleid. Het rapport van de Rekenkamercommissie Steenbergen van 9 september 
2016, de stand van zaken van de actiepuntenlijst, overleg met raad, college en ambtenaren en de pers 
vormen input voor een nieuw communicatiebeleid. Daarnaast is er al veel geschreven over de 
ontwikkeling van het communicatievak: de dialoog voeren is de weg naar succes, de monoloog staat 
garant voor mislukking; de buitenwereld moet meer naar binnen worden gebracht; niet uitleggen wat een 
organisatie doet, maar laten zien wat een organisatie doet. 

Omdat er veel ontwikkelingen gaande zijn of op korte termijn op de planning staan, te weten de 
organisatievisie, dienstverleningsvisie, omgevingsvisie en kwaliteitsimpuls welzijnswerk (en dan specifiek 
het onderwerp kerngericht werken/overheidsparticipatie) en deze in grote mate samenhangen met het 
communicatiebeleid, willen wij het proces voor het opstellen van het communicatiebeleid kort houden en 
inwoners en ondernemers op een later moment over dit onderwerp te betrekken bij de andere visies die 
op dit momenten worden opgesteld of op korte termijn opgesteld gaan worden. In de dienstverleningsvisie 
geven we richting aan de wijze waarop we onze dienstverlening en hiermee samenhangende 
communicatiekanalen gaan geven. In de uitvoeringsagenda staat nader uitgewerkt wat we hiervoor gaan 
doen. Hoe we als gemeente willen omgaan met onze fysieke leefomgeving, zal blijken uit de 
omgevingsvisie. Daarnaast biedt het nog door de gemeenteraad te behandelen voorstel voor kerngericht 
werken en overheidsparticipatie (in het kader van de kwaliteitsimpuls welzijnswerk) veel mogelijkheden 



voor het uitvoeren van het nieuwe communicatiebeleid. Hoe de gemeente wil werken en samenwerken 
met haar partners zal komen te staan in de organisatievisie. Zoals uit deze alinea al blijkt, hangen deze 
visies niet alleen met elkaar samen, maar haken aan alle kanten vast aan het communicatiebeleid, zoals 
geïllustreerd op onderstaande afbeelding. 
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In de nog in ontwikkeling zijnde visies worden inwoners en ondernemers ook betrokken. We willen 
voorkomen dat er onderzoeken/vraaggesprekken met doelgroepen dubbel worden gedaan en dus 
inefficiënt zijn qua tijd en kosten maar ook onduidelijkheid of irritatie kunnen oproepen bij de doelgroepen, 
omdat de gemeente in relatief korte tijd de doelgroepen meerdere keren bevraagd over bijna dezelfde 
onderwerpen. Daarnaast willen we niet wachten met het opstellen en vaststellen van het 
communicatiebeleid op bovengenoemde visies, omdat er behoefte is aan kaders binnen het taakveld 
communicatie voor de raad, het college en de gemeentelijke organisatie. Het risico is echter wel dat het 
communicatiebeleid niet aansluit bij een of meerdere van de visies die hierboven zijn genoemd. Wij willen 
dan ook een flexibel communicatiebeleid vaststellen welke niet meer wordt opgehangen aan een periode, 
maar aan ontwikkelingen. Mochten er door ontwikkelingen (intern of extern en/of door technologische of 
sociale ontwikkelingen) hiaten ontstaan in het communicatiebeleidsplan, dan wordt deze herijkt. 

Na vaststelling van het communicatiebeleidsplan zal het college een uitvoeringsplan vaststellen voor het 
komende jaar. 

Bovengenoemde ontwikkelingen en argumenten leiden tot de volgende planning: 
Augustus: Herijken beleid samen met gemeentelijke organisatie 
5 september: Presenteren beleid aan college 
14 september: Presenteren beleid aan werkgroep bestuurlijke vernieuwing 
19 september: Besluit college over communicatiebeleid 
4 oktober: Behandeling communicatiebeleid in oordeelsvormende raad. 
26 oktober: Behandeling raadsvoorstel communicatiebeleid in raadsvergadering 

Wij beseffen dat deze planning erg strak is en een hobbel in het proces direct leidt tot vertraging. Het is 
dus mogelijk dat de planning nog wijzigt, wat betekent dat de behandeling van het communicatiebeleid in 
de raad naar november (of later) verschuift, maar de ambitie is er om eind oktober een nieuw beleid te 
hebben opgesteld, binnen de hierboven genoemde kaders. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben, 
dan horen wij dit graag. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

e Jongh, RA 

Bijlage: 'Evaluatie actiepunten Communicatiebeleidsplan 2013-2017, stand van zaken 19-7-2017' 
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