
       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 

dictum als volgt te wijzigen: 

 

1. in te stemmen met de voorgestelde invulling voor het door u beschikbaar 

gestelde budget, te weten €10.000 voor een tekstschrijver en €5.000 voor de 

publicatie op de gemeentelijke infopagina; 

2. kennis te nemen van het feit dat de werkgeverscommissie hiërarchisch 

aanspreekpunt voor de tekstschrijver is; 

3. kennis te nemen van de coördinerende afstemming tussen de tekstschrijver en 

de griffier. 

4. Een jaar na aanvang van de werkzaamheden van de tekstschrijver middels een 

evaluatie vast te stellen of het beoogde effect wordt behaald; 

5. kennis te nemen van de mogelijkheden van het beschikbare budget voor de 

gemeentelijke informatiepagina voorde reguliere informatiedeling. 

 

Ondergetekende stelt voorts voor om punt 2.1 van de argumenten uit het raadsvoorstel 

(Raadsgriffier als aanspreekpunt) te wijzigen: 

 

De werkgeverscommissie is hiërarchisch het aanspreekpunt van de tekstschrijver. 

Functioneel zal hij in overleg met de griffier zijn werk uitvoeren. Raads- of 

forumleden onthouden zich van invloed op de keuze van de onderwerpen of de inhoud 

van de berichtgeving. De griffier heeft de bereidheid uitgesproken de coördinerende 

taken ten aanzien van de tekstschrijver op zich te willen nemen.  

 

Ondergetekende stelt voorts voor om punt 1.1 van de uitvoering uit het raadsvoorstel 

te wijzigen: 

 

De werkgeverscommissie werft een tekstschrijver op basis van de leidraad van de 

Raad voor Journalistiek. (…)  

 

Toelichting:  

 

1. De griffier heeft primair de taak om de raad te ondersteunen. Het aansturen van 

de tekstschrijver hoort daar niet bij en dient belegd te worden bij de 

werkgeverscommissie. Omdat de griffier van de raad in algemene zin is kan de 

tekstschrijver met hem sparren. 

 

 



2. Het is wenselijk om na een jaar de werkzaamheden van de tekstschrijver te 

evalueren. 

 

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 

 

 


