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*14INT03983* 
Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja 

1 6 SEP. 2014 

^ Onderwerp: Communicatiebeleidsplan 2015-2018: "Minder zenden, meer verbinden 

Advies: 
Instemmen met het communicatiebeleidsplan 2015-2018, inclusief de voorgestelde accenten 
voor de komende jaren: 
-inbedden sociale media in de organisatie 
-verbeteren kwaliteit schriftelijke communicatie met inwoners 
-burger- en overheidsparticipatie 

Besluit B en W: Coc Ç c s f cxdo »«e 3' 

Korte samenvatting: 
Het communicatiebeleidsplan omvat de doelen en uitgangspunten van de communicatie van de 
gemeente Hellendoorn voor de komende jaren. De hoofdlijnen van het lopende 
communicatiebeleid blijven, het zijn vooral accenten die verschuiven. Zo zal (burger- en 
overheidsìparticipatie ook de komende jaren een zeer herkenbaar element in onze communicatie 
vormen. Nieuwe accenten voor de komende jaren zijn daarnaast: 
- Inbedden van sociale media in onze organisatie 
- Verbeteren van de kwaliteit van de schriftelijke communicatie met onze inwoners. 
De gemeentelijke communicatie sluit aan bij het uitgangspunt van het coalitieakkoord "Samen 
aan zet": er ligt veel kennis en kunde in de samenleving, waar we graag op inspelen. Vandaar 
ook het motto: "Meer verbinden, minder zenden". 

Aanleiding: Het verlopen van het communicatie beleidsplan 2011-2014 

Relevante eerdere besluiten: 
I* 
Communicatiebeleidsplan 2011-2014 
Coalitieakkoord "Samen aan zet" 

Doelstelling: 
* 
Heldere lijnen en uitgangspunten voor de gemeentelijke communicatie; 
met communicatie aansluiten bij en ondersteunen van de doelstellingen van het gemeentelijk 
beleid; 
met de gemeentelijke communicatie aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. 
De communicatiedoelen zijn onder "Oplossing" geformuleerd. 

Oplossing: 
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Het communicatiebeleidsplan schetst de doelstellingen en uitgangspunten van de gemeente en 
relevante ontwikkelingen in de maatschappij. Op grond van beide worden er 
communicatiedoelstellingen geformuleerd voor de komende jaren. Die zijn: 

1.Informeren en verantwoorden; 
2.luisteren, kijken, terugkoppelen; 
3. begrip en draagvlak bevorderen; 
4. betrokkenheid en participatie bevorderen 

Deze doelen zijn uiteraard niet nieuw, ze sluiten aan bij wat we ook in vorige perioden 
nastreefden. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen verschuift wel een aantal accenten. 
De komende jaren zal meer de nadruk liggen op sociale media dan in de vorige periode: dat is ook 
logisch omdat de technologische ontwikkelingen verder zijn vier jaar geleden en ook de snelheid 
van informatie is toegenomen. 

Waar in het vorige communicatiebeleidsplan ai werd benoemd dat de overheid steeds minder 
regelt, maar veeleer faciliteert, zal dat in de komende periode nog meer het geval zijn. Dat is ook 
de geest van het collegeprogramma "Samen aan zet": in de samenleving ligt veel kennis, kunde 
en ervaring en laten we vooral onze inwoners daarop aanspreken en er gebruik van maken. Onze 
communicatie sluit daar bij aan. Dat betekent dat communicatie meer gericht zal zijn op het 
"halen" van informatie, zodat we aan kunnen sluiten bij de maatschappelijke informatiebehoefte. 
Sociale media en -monitoring zijn daar bij uitstek geschikt voor. 

Op grond van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen zien we voor de komende vier jaar 
de volgende drie aandachtspunten voor de communicatie in onze organisatie: 

1. Inbedden van sociale media in onze organisatie 
? Verbeteren van ds kwaliteit van d 9 schrifteüikö communicatie met onze inwoners 
3. Burger- en overheidsparticipatie 

Voor het laatste punt is er al een integraal uitvoeringsprogramma; voor het eerste punt zie de 
bijgevoegde memo Sociale media. Voor het tweede punt volgt tzt nog een voorstel. 

Effecten: 

Heldere uitgangspunten voor de gemeentelijke communicatie 

Planning: 

4 september: ter vaststelling in DT 
16 september: ter vaststelling in B&W 
9 oktober ter kennisname in de commissie ABZM 
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Sociale media: 2015 (al ingezet In 2014} 
Schriftelijke communicatie: voorbereiden tweede helft 2015, uitvoeren eerste helft 2016 
Burger- en overheidsparticipatie: 2015-2018 

Financiële consequenties: nvt 
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Juridische consequenties: nvt 
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Informatisering I Automatisering: nvt 
1 

Burger- en overheidsparticipatie: Het beleidsplan is bedoeld om de aandacht hiervoor ook de 
komende jaren vast te houden en uit te breiden. 
I* 

Communicatie: Intern via Hellendoorn Actueel, na besluitvorming. 

Overige consequenties: nvt 
i 


