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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Uitvoering motie gemeentelijke informatiepagina

Steenbergen; 11 december 2018 

Aan de Raad,

Uw raad heeft in de vergadering op donderdag 8 november 2018 ingestemd met de "Motie 
Gemeentelijke informatiepagina". Om zo goed en snel mogelijk op praktische wijze en binnen de 
wettelijke mogelijkheden te kunnen voldoen aan de raadsbrede aangenomen motie, laat het college 
weten de motie uit te voeren. Hieronder leest u op welke wijze.

Dictum motie
De gemeenteraad draagt het college op:

1. met een voorstel te komen voor het opzetten van een gemeentelijke informatiepagina in een 
huis - aan- huiskrant die 2-wekelijks verschijnt binnen de gemeente Steenbergen;

2. de verschillende mogelijkheden en kosten hiervan te onderzoeken;
3. nog voor het einde van het jaar een voorstel en offerte te presenteren aan de gemeenteraad;
4. voor de invoering van de gemeentelijke informatiepagina voorlopig een bedrag van 15.000 euro 

uit de algemene middelen te reserveren voor 2019.
5. In de volgende járen de kosten structureel op te nemen in de begroting.

Puntsgewijs uitvoeren motie
Hieronder leest u samengevat hoe wij deze motie uitvoeren. Vervolgens gaan wij hier verderop in deze 
raadsmededeling uitgebreider op in.

« Ad 1: Uitvoerbaar
» Ad 2: Deels uitvoerbaar. Per januari wordt gestart met de gemeentelijke informatiepagina in de 

Steenbergse Courant als pilot. Vervolgens wordt de opdracht aanbesteed conform 
aanbestedingsbeleid.

« Ad 3: Deels uitvoerbaar. College voert de geest van de motie uit en informeert de gemeenteraad 
via deze raadsmededeling.

» Ad 4: Onduidelijk of dit voldoende is. Een en ander is afhankelijk van nadere uitwerking. Waar 
nodig wordt dit meegenomen in de tussenrapportage 2019.

« Ad 5: Uitvoerbaar. Dit wordt opgenomen in de perspectiefnota.

Uitvoering motie
Wij hebben besloten om de gemeentelijke informatiepagina voor een pilotperiode van ongeveer een zes 
maanden te publiceren in de Steenbergse Courant. We starten hier in januari mee. De gemeentelijke 
informatiepagina verschijnt iedere twee weken, met uitzonderingen van de vakantieperiode. Na 
ongeveer vier maanden zullen we, mede op basis van de uitkomsten van het inmiddels gestarte 
communicatieonderzoek en opgedane ervaringen, de pilot evalueren. Na deze evaluatie zullen we, 
conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, de opdracht voor meerdere járen uitzetten.
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Waarom een pilot?
We kiezen voor een pilot vanwege meerdere redenen, namelijk dat:

» we snel (in januari) kunnen starten met de gemeentelijke informatiepagina conform de wens 
van de gemeenteraad;

» zowel de eerste ervaringen met de gemeentelijke informatiepagina als de resultaten van het 
communicatieonderzoek kunnen gebruiken in de evaluatie van de pilot;

» we onze advertenties verdelen over beide huis-aan-huis-bladen die een gemeentelijk bereik 
hebben, zodat beide partijen inkomsten hieruit krijgen. Dat betekent dat de huidige 
samenwerking met de Steenbergse Bode voor de wettelijke publicaties ook blijft bestaan.

Wettelijke publicaties
De wettelijke publicaties en dan met name de bekendmakingen voor bestemmingsplannen, zullen 
tijdens de pilot nog worden gepubliceerd in de Steenbergse Bode. Dit heeft ermee te maken dat dit blad 
wekelijks gratis verschijnt bij al onze huishoudens en we hierdoor voor onze inwoners en bedrijven de 
procedure niet langer laten duren dan nodig is. De Steenbergse Courant heeft geen wekelijkse gratis 
verspreiding.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,/ 
de secretaris,

ngh, RA

de burgemeester,

R.P. van den' Belt, MBA
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