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Steenbergen, 23 november 2021

onderwerp Bezorging gemeentelijke informatiepagina's

Geachte heer Lambers,

Wij hebben op vrijdag 5 november artikel 40 vragen van u ontvangen over de bezorging 
van de gemeentelijke informatiepagina's.

Inleiding
De communicatie van onze gemeente is erop gericht om onze inwoners en ondernemers 
zo goed mogelijk te bereiken, helder te informeren en tijdig te betrekken. We vinden het 
belangrijk dat we goed geïnformeerde inwoners hebben die hun eigen mening kunnen 
vormen. De gemeentelijke informatiepagina's zijn een belangrijk middel voor het behalen 
van deze ambitie.
Goede bezorging is uiteraard een randvoorwaarde voor het informeren via de 
gemeentelijk pagina's. Als college hechten wij, net als u, daar een groot belang aan. Maar 
hoe graag we dat ook zouden willen, een 100 procent dekking blijkt in de praktijk helaas 
niet mogelijk. Ook landelijke grote partijen zoals TNT Post geven deze garantie niet. U 
schrijft dat zowel de Zundertse als de Steenbergse uitgever een 100 procent dekking 
garandeerde. Navraag bij beide leert dat zij - ondanks de grote moeite die zij voor een 
goede bezorging doen - dit niet garanderen omdat dit niet haalbaar is.

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

1. Is het college met de fractie van de Volkspartij van mening dat het streven voor 
de dekking van de bezorging van de gemeentelijke info pagina 10096 dient te zijn?

Reactie:
Een streven van 100 procent is mooi, maar helaas niet reëel. De reden hiervoor is 
dat een goede bezorging van veel factoren afhankelijk is. De uitgever garandeert 
ons contractueel een dekking van 96 procent. Hier wordt ruimschoots aan 
voldaan.
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2. Is het college bekend met het percentage niet bezorging van deze gemeentelijke 
info pagina?

Reactie:
Uit het aantal bezorgklachten dat bij de uitgever binnenkomt blijkt dat zij een 
dekking van 98 á 99 procent hebben. Zij gaan hierbij uit van het aantal meldingen 
dat door inwoners zelf wordt gedaan. Voor uw beeld; de afgelopen vijf weken 
waren er achttien meldingen uit onze gemeente waarvan er elf eenmalig waren. 
Zeven inwoners hadden vaker een bezorgklacht ingediend. Bij deze meer 
structurele klachten wordt door De Bode regelmatig navraag gedaan of de 
problemen ook daadwerkelijk zijn opgelost. Ook worden er steekproeven 
gehouden op bijvoorbeeld op andere adressen in dezelfde straat om na te gaan of 
de bezorging bij hen wel goed verloopt.

3. Pleegt het college overleg met de uitgever van de krant waarin deze is geplaatst 
over de bezorging?

Reactie:
Als er veel klachten binnenkomen over de bezorging, dan nemen wij zeker contact 
op met de uitgever. Hier is nu echter geen aanleiding voor.

4. Vindt het college niet evenals de fractie van de Volkspartij dat niet de inwoners 
achter hun gemeentelijke infopagina moeten gaan bij de uitgever, maar dat dit 
een primaire verantwoordelijkheid is van het gemeentebestuur?

Reactie:
Inwoners met bezorgklachten van de informatiepagina's worden doorverwezen 
naar de uitgever, die de klacht vanuit zijn expertise beter kan beoordelen. Om u 
een voorbeeld te geven, soms bellen mensen die de krant niet ontvangen terwijl 
zij een 'nee/nee'- sticker op hun deur hebben. Ook zijn veel mensen niet op de 
hoogte van de bezorgtijden. Nog belangrijk is dat wij, anders dan de uitgever, zelf 
niet in staat zijn om de klacht daadwerkelijk te verhelpen. Hierdoor zouden wij 
vaak een onnodige tussenschakel zijn die een correcte en snelle oplossing in de 
weg zit.

5. Wat gaat het college er aan doen om de bezorging van de gemeentelijke 
infopagina te verbeteren en de ÏOO'X. dekking te behalen?

Reactie:
Hoewel iedere niet bereikte inwoner er een te veel is, zijn wij over het algemeen 
tevreden over de bezorging van de informatiepagina's. Er wordt voldaan de eisen 
die contractueel vastgelegd zijn. Een 100 procent dekking is, zoals eerder al 
aangegeven, helaas niet reëel. Gezien het signaal dat wij van u ontvangen door 
deze artikel 40 vragen, zullen wij via onze social media-kanalen een oproep doen 
aan inwoners met bezorgklachten over de informatiepagina om deze vooral te 
melden bij de uitgever zodat deze voor een oplossing kan zorgen. Dit stelt ons 
daarnaast in de gelegenheid om te monitoren of de problemen niet groter zijn
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dan ze lijken. In dat geval kunnen we de uitgever hierop aanspreken.

6. Kan het college er voor zorgen dat klachten over de bezorging van de
gemeentelijke infopagina niet langer worden doorgeschoven naarde melder 
maar door de behandelaar op het gemeentehuis worden afgewikkeld en dat terug 
koppeling naar de melder plaats vindt.

Reactie:
We begrijpen dat het vervelend is als mensen worden doorgestuurd. Maar voor 
een correcte en snelle afwikkeling van de klacht is het toch beter om rechtstreeks 
contact op te nemen met de uitgever. Zie ook de beantwoording van vraag vier.

Hoogachtend, ,/
burgemeester en wethouders van Steenbergei 
de secretaris, dé bu

ífh, RA
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