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Steenbergen, 24 mei 2022

onderwerp Raadsvragen A-22096 artikel 40 vragen inhui 
interim communicatie professional VERZONDEN 2 5 MEI 2022

Geachte heer Theuns,

U heeft artikel 40 vragen gesteld over de inhuur van een interim communicatie 
professional voor de ondersteuning van de evenementencommunicatie rondom 
het jubileumjaar.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop:

Is onze afdeling communicatie nog niet voldoende op sterkte om deze uitgave niet te doen ? 
De vakgroep communicatie is ingericht op de ondersteuning van de 
overheidscommunicatie. Wat er op dit moment van de vakgroep wordt gevraagd, 
komt hier niet mee overeen. Vooral de evenementencommunicatie rondom het 
jubileumjaar vraagt (te) veel. Dit zorgt ervoor dat reguliere overheidscommunicatie en 
extra opgaven zoals communicatieondersteuning voor het inwerkprogramma van het 
nieuwe college, organisatieontwikkeling, verkeersopgaven en de communicatie 
rondom de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne teveel onder druk komen te staan.

Heeft de recente vacature voor deze afdeling nog geen resultaat opgeleverd ?
Bij de vakgroep Communicatie is een vacature voor een communicatieadviseur 
ontstaan vanaf 18 april. Op zijn vroegst kan deze pas op 1 juli opgevuld wordt. We zijn 
in gesprek met één mogelijke kandidaat. Voorlopig is er dus een adviseur minder.

Het jubileumjaar is al bijna halfom, is het zinvol nog iemand nieuw in te laten stromen ? 
Wij verwachten van wel. Op het programma staan nog een aantal grote evenementen 
zoals het sport- en eindfeest.

Is er op andere afdelingen geen ruimte communicatie tijdelijk te ondersteunen ? 
Communicatie is een vak waarvoor een opleiding nodig is. Deze specifieke kennis is 
niet op andere plekken in de organisatie te vinden.
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Zijn de geraamde kosten ad. C 67.000,- niet erg hoog, er is al een overschrijding van het 
budget, voor een klein halfjaartje werk?
Er is uitgegaan van een marktconform tarief voor de inhuur van een externe 
communicatieprofessional voor 28 uur per week. Het aantal uren is gebaseerd op de 
ervaring van het afgelopen halfjaar. Uiteraard wordt alleen ingehuurd naar behoefte.

We hopen dat we hiermee uw vragen voldoende beantwoord hebben.
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