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Aan de Raad, 

In het najaar van 2015 heeft de rekenkamercommissie besloten om een onderzoek op te starten naar de 
communicatie van de gemeente met de burgers met als hoofdvraag 'in hoeverre geeft het college 
invulling aan het beleid zoals vastgelegd in het Communicatiebeleidsplan 2013-2017 Traditioneel 
vernieuwend. Eind september 2016 heeft de rekenkamercommissie het rapport Quick scan 
Rekenkameronderzoek communicatie opgeleverd. In de rapportage zijn een aantal aanbevelingen 
opgenomen, waaronder het aanpassen van de formatie van het taakveld communicatie op het 
communicatiebeleidsplan waardoor er een balans ontstaat bij de inzet van het taakveld bij enerzijds de 
projecten en de 'waan van de dag' en anderzijds de uitvoering van de acties uit het 
communicatiebeleidsplan. 
De aanbeveling(en) van de rekenkamercommissie destijds sterkte ons college in de ontwikkelingen die 
wij reeds ingezet hadden op het gebied van communicatie. In de begroting 2017 hadden wij al een 
formatieuitbreiding opgenomen en een aantal voorgenomen acties op het gebied van communicatie 
aangegeven die aansloten bij de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie. 

Inmiddels zijn er een aantal acties uitgevoerd die wij in onderlinge samenhang met u willen delen. 

Bij de griffie bestaat al langer de behoefte aan een kwaliteitsslag in de communicatieactiviteiten onder 
andere bij ondersteuning van raadstrajecten. Voor de communicatie vanuit de gemeenteraad maakt de 
griffie grotendeels gebruik van het taakveld communicatie binnen de ambtelijke organisatie. Bij het 
taakveld ontbreekt het echter aan de beschikbaarheid van voldoende uren om een adequate invulling te 
geven aan die gewenste kwaliteitsslag. Bij de behandeling van de begroting 2017 hebben wij dit 
onderkend en aan uw raad toegezegd dat een deel van de formatieve uitbreiding op het taakveld 
communicatie vanaf 1 januari van 2017 zou worden besteed aan communicatietaken voor uw raad. Om 
dit goed te organiseren hebben wij recent besloten om vanuit het taakveld communicatie 0,44 fte 
formatie (16 uur per week) tijdelijk ter beschikking te stellen aan de griffie. Daarmee kan binnen de griffie 
een kwaliteitsslag gemaakt worden met betrekking tot de communicatie voor datgene waarvoor de griffie 
ook zelf verantwoordelijk is. Dit ondersteunt door training/ opleiding en coaching vanuit de organisatie/ 
taakveld communicatie. Dit in overleg met de griffie. Deze wijze van organiseren heeft als belangrijk 
voordeel dat er in de kern een aanhaking is op het gebied van communicatie tussen griffie en de 
ambtelijke organisatie. 
Sedert medio 2015 is de heer R. Defilet werkzaam als raadsadviseur binnen de griffie voor 20 uur per 
week. Gezien zijn ervaring met griffiewerkzaamheden wordt hij gezien als een geschikte persoon om aan 
de communicatieactiviteiten binnen de griffie invulling te geven. Met ingang van 22 mei aanstaande gaat 
de heer Defilet de communicatieactiviteiten ter hand nemen op basis van de eerder genoemde 16 uur per 
week. 



Het college is van mening dat de beschikbare uren voor communicatie die beschikbaar blijft voor het 
college nodig blijft. Echter de interne communicatie vraagt nadrukkelijk ook aandacht van het taakveld 
communicatie. Om die reden is de capaciteit hiervoor met 0,44 fte aangevuld vanuit overheveling van 
vrijkomende capaciteit elders. 

Na het vertrek van de senior communicatieadviseur wilden wij deze vacature op vullen met een 
strategisch communicatie adviseur. In eerste instantie op interim basis voor de duur van een jaar in 
verband met de voorgestane doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Nadat bleek dat een 
invulling op interim basis niet leidde tot het onzerzijds gewenste kwaliteitsniveau, zijn wij een procedure 
gestart om te komen tot een structurele invulling van die functie. De werving voor 36 uur heeft inmiddels 
tot het gewenste resultaat geleid en op 1 juli gaat mevrouw Franken aan de slag op basis van 28 uur per 
week. Primair zal zij zich richten op de actualisatie van het communicatiebeleid, de organisatorische 
inbedding van communicatie in de organisatie en de strategische communicatieactiviteiten. 
De resterende 8 uur per week van de vacature worden door de heer Nijssen bemenst voorlopig voor de 
duur van 1 jaar. De heer Nijssen wordt ingezet op ondersteuning van de huidige 
communicatiemedewerkers, waarbij gedacht moet worden aan het schrijven van persberichten, speeches 
en (pro-actieve) communicatie met betrekking tot gemeentelijke projecten. 

Het college feliciteert de drie benoemde personen en wenst hen veel succes toe. 

Voor een goede organisatorische inbedding van communicatie hebben wij tevens besloten om het 
taakveld - voor nu - rechtstreeks te positioneren onder de directie. 
Wij gaan er van uit dat wij hiermee onze aansturing van en formatieve bezetting op het taakveld 
communicatie vooralsnog op orde hebben. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

Belt, MBA 
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