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RAADSVOORSTEL 
19R.00115 

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 5 februari 2019 

Portefeuillehouder(s): wethouder B.C. Lont 

Portefeuille(s): Communicatie 

Contactpersoon: A. van den Herik 

Tel.nr.: 8322 E-mailadres: herik.a@woerden.nl 

Onderwerp: Uitvoering coalitieakkoord 'Voor Oudewater, mèt Oudewater', onderdeel communicatie 

De raad besluit: 
1. in te stemmen met de voorgestelde invulling voor het door u beschikbaar gestelde budget, te 

weten f 10.000 voor een tekstschrijver en C 5.000 voor de publicatie van de verslagen op de 
gemeentelijke infopagina; 

2. kennis te nemen van het feit dat de griffier fungeert als aanspreekpunt voor de tekstschrijver; 
3. kennis te nemen van de mogelijkheden van het beschikbare budget voor de gemeentelijke 

informatiepagina voorde reguliere informatiedeling. 

Inleiding: 

In het coalitieakkoord 'Voor Oudewater, mèt Oudewater' staat - als het om communicatie gaat - dat 
de inwoners recht hebben op goede informatie, zodat zij op de hoogte zijn van wat er speelt en zich 
daar een oordeel over kunnen vormen. ,,Want", zo beschrijft het coalitieakkoord verder op dit punt: 
,,Plaatselijke democratie is meer dan eens in de vier jaar in het stemlokaal een vakje rood maken 
voor het kiezen van de nieuwe gemeenteraad. Wij vinden dat alle Oudewaternaren zo veel mogelijk 
betrokken moeten zijn bij het reilen en zeilen van de gemeente; elk op zijn of haar eigen wijze". 

In de informatievoorziening en de communicatie zien de coalitiepartijen een belangrijke rol 
weggelegd voor de pers als onafhankelijke boodschapper, volger en beschouwer van de overheid. 
Met name de schrijvende pers maakt moeilijke tijden door, stelt het coalitieakkoord. Waar vroeger 
iedere commissie- en gemeenteraadsvergadering trouw verslagen werd door meerdere 
verslaggevers en correspondenten, blijft de perstafel nu vaak leeg. Die omissie omschrijft het 
coalitieakkoord als zorgwekkend. 

Als oplossing voor de gesignaleerde omissie gaat het coalitieakkoord uit van een aanvulling op de 
bestaande middelen door middel van een tekstschrijver die de berichtgeving gaat verzorgen over 
de gemeenteraadsvergaderingen, fora en andere belangrijke bijeenkomsten. Hiervoor huurt de 
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gemeente een professionele tekstschrijver in. De verslagen worden gepubliceerd op de 
gemeentelijke informatiepagina in de IJsselbode. 

In de gemeentebegroting 2019 is rekening gehouden met C 10.000 (60400110.38.000) voor het 
inschakelen van een tekstschrijver en š 5.000 (60400110.38038) voor extra informatievoorziening. 
Lees: publicatie van de verslagen op de gemeentelijke infopagina. 

Voordat wij tot dit voorstel zijn gekomen, heeft onze wethouder Bas Lont met alle raadsfracties en 
de lokale uitgever van De IJsselbode gesproken over de nadere uitwerking van dit onderdeel uit 
het coalitieakkoord. 

De b e v o e g d h e i d van de raad komt voort uit de v o l g e n d e wet- en/of 
r e g e l g e v i n g : 

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 ë 10.000 (60400110.38.000) beschikbaar gesteld voor de inschakeling van een 
tekstschrijver die raads- en forumvergaderingen verslaat. Daarnaast bestemde uw raad ë 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: 

Het beoogd effect is dat inwoners goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de gemeente, hoe de 
besluitvorming daarover verloopt zodat zij zich hierover een goed oordeel kunnen vormen en dit de 
betrokkenheid met de eigen gemeente vergroot. 

Argumenten: 

1.1 Een tekstschrijver voorziet in een omissie 
Het coalitieakkoord stelt dat de schrijvende pers moeilijke tijden doormaakt en dat in het verleden 
iedere commissie- en gemeenteraadsvergadering verslagen werd door meerdere verslaggevers 
en/of correspondenten. Tegenwoordig is dat bepaald geen vanzelfsprekendheid meer en blijft de 
perstafel regelmatig leeg. Daardoor kunnen inwoners zich onvoldoende een oordeel vormen over 
hetgeen er zich in de gemeente afspeelt. 
Ons stonden meerdere modellen voor ogen hoe wij aan dit onderdeel van het coalitieakkoord 
invulling zouden geven. Die hebben wij in de achterliggende periode eerst bij u en de lokale 
uitgever van De IJsselbode verkend. Uit die verkenningsronde trekken wij twee conclusies: 

a. U wenst in meerderheid het beschikbare budget uitsluitend aan te wenden voor de inzet 
van een tekstschrijver. 

b. De lokale uitgever ziet geen rol voor de gemeente weggelegd als het gaat om het 
versterken van de lokale pers. 

1.2 De werkgroep communicatie/participatie kan zich vinden in het voorstel 
Ons voorstel hebben wij gedeeld met de werkgroep communicatie/participatie waarin alle 
raadsfracties zijn vertegenwoordigd. In de werkgroepbijeenkomst van 31 januari 2019 gaven de 
toen aanwezige (4 van de 5) fractievertegenwoordigers aan zich te kunnen vinden in ons voorstel. 

1.3 De financiële mogelijkheden zijn aanwezig 
Voor het inschakelen van een tekstschrijver heeft uw raad via de vaststelling van de 
gemeentebegroting 2019 6 10.000 vrijgemaakt. 
Uitgaande van een tarief van C 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. De ē 5.000 is nodig voor het inkopen van extra ruimte op de 
infopagina om de verslagen te publiceren. 

2.1 Raadsgriffier als aanspreekpunt 
De in te schakelen tekstschrijver gaat voornamelijk of uitsluitend verslag doen van raads- en 
forumvergaderingen. Dan ligt het voor de hand dat de raadsgriffier het aanspreekpunt is voor de 

Pagina 2 van 4 



tekstschrijver. Zoals de raadsgriffier ook de coördinatie op zich neemt van de raadsmatrix in De 
IJsselbode, die u maandelijks voorafgaand aan uw vergadering laat publiceren. De raadsgriffier 
heeft de bereidheid uitgesproken de coördinerende taken ten aanzien van de tekstschrijver op zich 
te willen nemen. 

3.1 Heroverweging budget reguliere informatiepagina 
Al jaren groeit de vraag vanuit het bestuur en de ambtelijke organisatie om meer informatie te delen 
via de gemeentelijke informatiepagina in De IJsselbode. In 2018 was regulier een bedrag van 
f 17.500 op de begroting opgenomen (60400110.38.038) voor de gemeentelijke informatiepagina. 
De werkelijke uitgaven over 2018 beliepen ruim 6 22.000. Daar komt nog bij dat de uitgever van De 
IJsselbode zich genoodzaakt zag met ingang 2019 het tarief voor de informatiepagina met circa 
1407o te verhogen. Zo bezien zou er een extra budget nodig zijn van ongeveerd 8.000 om dezelfde 
nieuwsomvang (als die van 2018) te garanderen. Bij de voorjaarsrapportage 2019 - net voor het 
zomerreces - gaan wij dit begrotingsonderdeel heroverwegen: een voorstel tot budgetverhoging of 
een reductie van het nieuws op de gemeentelijke infopagina. 
Uiteraard zijn de plaatsingsmogelijkheden via onze andere communicatiemiddelen - website, 
twitter en facebook - royaal aanwezig. 

Kanttekeningen: 

1.1 Inschakeling tekstschrijver kan (opnieuw) voor ophef zorgen 
Bij de bekendmaking van het coalitieakkoord 'Voor Oudewater, mèt Oudewater' - medio 2018 -
ontstond er veel commotie rond het onderdeel van de inschakeling van een tekstschrijver. Lokale 
journalisten roerden zich en ook op social media werd met name de onafhankelijke verslaglegging 
in twijfel getrokken (wiens brood met eet ). Ook landelijke media besteedde uitgebreid aandacht 
aan de kwestie. Het is niet uitgesloten dat dit onderwerp opnieuw aandacht krijgt op social media 
en in de regionale en landelijke pers. 

Financiën: 

In de gemeentebegroting 2019 en de meerjarenraming tot en met 2022 is rekening gehouden met 
een bedrag van C 10.000 (60400110.38.038) voor de inschakeling van een tekstschrijver en ê 
5.000 voorde publicatie van de verslagen. 

Uitvoering: 

1.1 De raadsgriffier werft een tekstschrijver op basis van de leidraad van de Raad voor 
Journalistiek. In algemene zin komt dat hierop neer: 
» De journalist bericht waarheidsgetrouw. Op basis van zijn informatie moeten lezers, kijkers 

en luisteraars een zo volledig mogelijke en controleerbaar beeld vormen van het 
nieuwsfeite waarover wordt bericht. 

» De journalist en zijn redactie zijn vrij in de selectie van nieuws. 
» De journalist behoeft geen toestemming voor of instemming met een publicatie te hebben 

van degene over wie hij publiceert. Wel dient hij het belang dat met de publicatie is 
gediend, af te wegen tegen de belangen die eventueel door de publicatie worden 
geschaad. 

» In de berichtgeving maakt de journalist een duidelijk onderscheid tussen feiten, beweringen 
en meningen. 

» De journalist vermijdt eenzijdige en tendentieuze berichtgeving, maakt geen misbruik van 
zijn positie, verricht zijn werk in onafhankelijkheid en vermijdt schijn van 
belangenverstrengeling. 

« De journalist meldt de etnische afkomst, nationaliteit, ras, religie en seksuele geaardheid 
van groepen en personen alleen wanneer dit nodig blijkt voor de context van het nieuwsfeit 
waarover wordt bericht. 

Communicatie: 
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Bekendmaking van uw besluiten via de geëigende communicatiemiddelen. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Vaststelling gemeentebegroting 2019 en meerjarenraming tot en met 2020 op maandag 12 
november 2018. 

Bijlagen: 

De indiener: 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De secretaris De burgemeester 

ir. W.J. Tempel mr. drs. P. verhoeve 
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