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Onderwerp
Gemeentelijke informatiepagina's per 1 maart 2022

Steenbergen; 8 februari 2022

Aan de Raad,

Met deze mededeling willen wij u informeren over het besluit dat het college van B&W heeft 
genomen om de gemeentelijke informatiepagina's per 1 maart 2022 voor een periode van twee 
jaar te publiceren in de Steenbergse Courant.

Achtergrond
Op 27 juni 2019 is de opdracht voor het verzorgen van de pubicatie van de gemeentelijke 
informatiepagina's na een meervoudige onderhandse aanbesteding gegund aan Uitgeverij de 
Bode (Steenbergse Bode) boven Vermeulen Steenbergen B.V. (Steenbergse Courant). 
Doorslaggevend voor de gunning aan de Bode was dat zij economisch de meest voordelige 
inschrijving had gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Op 31 juli 2021 liep van rechtswege de overeenkomst met Uitgeverij de Bode af. Ter 
overbrugging is overeengekomen dat deze onder gelijke condities en voorwaarden verlengd 
wordt, waarbij de gemeente Steenbergen met een opzegtermijn van acht weken en zonder 
opgaaf van redenen de overeenkomst eenzijdig kan beëindigen. Op 28 december 2021 is deze 
overeenkomst opgezegd.

Argumenten
Het aflopen van de overeenkomst met Uitgeverij de Bode bood het college de mogelijkheid om 
opnieuw te kijken naar wat het beste medium is voor de gemeentelijke informatiepagina's. 
Volgens het inkoopbeleid zou dit opnieuw meervoudig onderhands aanbesteed moeten worden. 
Het college heeft echter besloten van deze procedure af te wijken en de opdracht direct voor een 
periode van twee jaar te gunnen aan de Steenbergse Courant.

Er zijn verschillende redenen voor deze beslissing. De belangrijkste is dat het college na een 
periode van ruim twee jaar in de Bode, ook de Steenbergse Courant de mogelijkheid wil geven 
om de gemeentelijke informatiepagina's te publiceren.
Daarnaast hecht het college er - net zoals uw gemeenteraad - belang aan om lokale ondernemers 
te ondersteunen, zeker in economisch zware tijden zoals nu. De Steenbergse Courant is al 140 
jaar een zeer goed gelezen medium in onze gemeente en is daardoor diepgeworteld in onze 
gemeenschap. Uitgeverij de Bode is gevestigd in Zundert en profileert zich als een 
multifunctionele organisatie op het gebied van media. Zij geven o.a. huis-aan-huisbladen uit in 
West-Brabant en Midden-Zeeland. Los van het uitgeven van de Steenbergse Bode, zijn er geen 
historie of banden met de gemeenschap.

www.gemeente-steenbergen.nl



RD2100309

Een ander belangrijk punt is dat er van gemeenten verwacht wordt dat zij zich inzetten voor het 
goed functioneren van de lokale democratie. Vitale journalistiek is daarvoor vanuit de informatie- 
en waakhondfunctie onontbeerlijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daarom 
aanbevelingen gedaan voor een duurzaam lokaal en regionaal mediabestel.

Naar het oordeel van het Expertiseteam van de VNG heeft de gemeente als taak om de 
journalistiek te verankeren in de lokale samenleving en om deze te faciliteren, financieel en 
anderszins. Daarbij is het van belang om communicatiebeleid niet te verwarren met mediabeleid. 
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat vanuit het Expertiseteam niet 
wordt geadviseerd om puur financieel te kijken als het gaat om lokale media. Ook andere 
argumenten zoals het in stand houden van lokale journalistiek wordt gezien als een taak van de 
gemeente. Hieronder wordt verstaan het onafhankelijk en professioneel informeren, 
controleren, onderzoeken en verbinden: 'Niet zomaar doorgeefluik zijn van 112-nieuws of 
persberichten, maar een wezenlijke rol spelen in politiek en maatschappij'.

Het college is van mening dat de Steenbergse Courant deze rol beter oppakt. Zij zijn een echt 
nieuwsblad, terwijl de Bode zich meer profileert als een weekblad. Dit is bijvoorbeeld terug te 
zien aan de grotere aantallen redactionele artikelen in de Steenbergse Courant.

Bezorging
Eind vorig jaar zijn er artikel 40-vragen gesteld door de Volkspartij over de bezorging van de 
gemeentelijke informatiepagina's via de Bode. Het beeld bestaat dat de bezorging niet goed is. 
Navraag bij de Bode over het aantal bezorgklachten bevestigt dit niet. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen dat de bezorging goed is, het kan ook zijn dat mensen geen melding doen van hun klacht.

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 10 januari 2022 is de bezorging van de 
gemeentelijke informatiepagina's besproken in de gemeenteraad. De wethouder heeft toen de 
toezegging gedaan om de bezorging vanuit de gemeente zelf te monitoren. Dit gaan we doen 
door onze inwoners de mogelijkheid te bieden om via onze gemeentelijke website hun klachten 
over beide huis-aan-huisbladen direct te melden bij de bezorgservices. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om bij te houden hoe vaak hiervan gebruik wordt gemaakt. Mochten er veel 
klachten zijn, dan starten we vanuit de gemeente met een diepgaander onderzoek. Uiteraard 
zullen we onze inwoners op deze nieuwe mogelijkheid wijzen via onze eigen kanalen.

Daarnaast is door de gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken of de krant ook verspreid kan 
worden via openbare plekken zoals de bibliotheek en supermarkten. Beide uitgevers hebben 
aangegeven dat zij hieraan mee willen werken. Het team van Communicatie doet hier op dit 
moment navraag over bij de betreffende winkels en bibliotheken.

Aanpak
De informatiepagina's kunnen per 1 maart 2022 gepubliceerd worden in de Steenbergse 
Courant. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks C 28.800 exclusief btw en overstijgen daarmee de 
begroting van C 15.000. De extra kosten van C 13.800 worden meegenomen in de 
tussenrapportage van 2022.

Met Uitgeverij de Bode is overeengekomen dat zij - in lijn met de opdrachten die de Steenbergse 
Courant de afgelopen járen heeft ontvangen - voor onze gemeente jaarlijks drie themabijlages 
mogen maken. Daarnaast zullen wíj onze personeelsadvertenties en de burgemeesterscolumn 
bij hen publiceren. Ook de wettelijke publicaties blijven in de Bode verschijnen.
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Voor vergunningen op het gebied van ruimtelijke ordening, denk aan
(ontwerp)bestemmingsplannen, is het nog steeds verplicht om deze in een huis-aan-huis-uitgave 
te publiceren. Aangezien de Steenbergse Courant niet wekelijks huis-aan-huis verschijnt en het 
college het niet wenselijk vindt om de procedures aan te passen aan de verschijningdatum van 
de krant, is de Bode hiervoor het meest geschikte medium. Op dit moment verschijnen de 
publicaties overigens ook niet op de informatiepagina's, maar op een andere plek in de krant. 
Daarnaast gaan we zoals in de gemeenteraad is gevraagd, via social media onze inwoners actief 
maandelijks informeren over alle bekendmakingen.

Uiteraard zullen we onze inwoners en ondernemers informeren over het verplaatsen van de 
informatiepagina's naar de Steenbergse Courant via onze eigen gemeentelijke kanalen.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende geïnforr leerd hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steen 
de secretaris, de bu eester,

, MBA
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