
       Amendement 
 

Voorstel agendapunt nr. 9 

 

Onderwerp/ontwerpbesluit: Uitvoering coalitieakkoord “voor Oudewater, met 

Oudewater, onderdeel communicatie  

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 14 maart 2019 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het 

raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 

 

4
de

 alinea de zin : 

Lees: publicatie van de verslagen op de gemeentelijke infopagina. 

Te vervangen met: 

Lees: publicatie van berichten op de gemeentelijke infopagina. 

 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving te 

wijzigen in: 

Op grond van de Gemeentewet (artikel 147 - verordende bevoegdheid - en artikel 189 

- budgetrecht - ) heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de gemeentebegroting 

2019 een bedrag van €10.000 (60400110.38.000) beschikbaar gesteld voor de 

inschakeling van een tekstschrijver die objectieve en begrijpelijke berichtgeving 

opstelt vanuit de gemeenteraad. Daarnaast bestemde uw raad €5.000 

(60400110.38038) voor het creëren van extra ruimte op de informatiepagina. Met de 

vaststelling van de gemeentebegroting 2019 is ons college gemachtigd hier uitvoering 

aan te geven. 

 

Beoogd effect te wijzigen in: 

Het beoogd effect is dat inwoners goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de 

gemeenteraad, hoe de besluitvorming verloopt, wat dit voor hen betekent, en dit de 

betrokkenheid met de eigen gemeente vergroot. 

 

Paragraaf 1.1 onder uitvoering, de eerste alinea te wijzigen in : 

Het coalitieakkoord stelt dat de schrijvende pers moeilijke tijden doormaakt en dat de 

gemeentelijke taken complexer en omvangrijker worden. De bewoners hebben echter 

het recht op volledige en objectieve informatie over alles wat hen aangaat. Deze 

informatiebehoefte ziet met name op de voorliggende onderwerpen waar de 

gemeenteraad actief bij betrokken is, waaronder raads- en foravergaderingen. 

 

Verwijderen: 

Uitgaande van een tarief van €60 per uur en 5 uur per vergadering (1 uur inlezen, 3 

uur aanwezig bij de vergadering en 1 uur uitwerking), kan een tekstschrijver verslag 

doen van ongeveer 35 raads- /forumvergaderingen per jaar. 

 

Paragraaf financiën, het laatste woord te wijzigen in: 

Berichten.  



 

Toelichting:  

 

1. De gemeentelijke tekstschrijver is een aanvulling op bestaande communicatie 

van de gemeenteraad en lokale journalistiek. Dit betekent dat we moeten 

voorkomen dat er overlap ontstaat met de andere communicatie zoals de 

gemeentepagina en de lokale journalistiek . Omdat de inhoud en vorm van 

deze communicatie kan veranderen, kan de berichtgeving van de tekstschrijver 

ook gedurende de tijd veranderen. Deze ruimte wordt geboden met de 

voorgestelde aanpassing.  

2. Vanuit de redenatie onder punt 1 van de toelichting zal de tekstschrijver niet 

per definitie alleen berichten brengen vanuit raads- en foravergaderingen, maar 

berichtgeving verzorgen over alle onderwerpen waar de raad actief bij 

betrokken is. Op deze manier is een volledige informatievoorziening van de 

bewoners gegarandeerd zonder dat er overlap ontstaat.  

3. Omdat de berichtgeving van de gemeenteraad onafhankelijk moet zijn, 

onthouden raads- en foraleden zich van invloed op de keuze van de 

onderwerpen en de inhoud van de berichtgeving. Alleen zo kan de 

tekstschrijver onafhankelijk zijn werk doen.  

 

Ondertekening en naam: 

 

Mw. A.P.M. van Wijk 

Fractie VVDenD66 

 
 

Dit amendement is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 14 maart 2019.  

 

Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 

       ………………………….. …………………………. 

   …………………………... …………………………. 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

mr. A. van der Lugt                                    mr. drs P. Verhoeve 

 

 


