
¥ 
Memo 

Datum: 26 februari 2013 

Aan: Presidium (4 maart 2013) 

Van: Rachël van Kempen, griffie, raadscommunicatie 

Onderwerp: Stadnieuwspagina  

 

 

Per 7 april 2013 is de stadsnieuwspagina aanbesteed en gegund aan Den Helder op Zondag.
1
 De 

aanbesteding heeft gevolgen voor de publicaties van Helderberaad en de raadspagina’s Raad & 
Daad.  

 

Met het publiceren van de aankondiging van de eerstvolgende raadsvergadering en 

commissievergaderingen (Helderberaad), worden inwoners in de gelegenheid gesteld (tijdig) kennis te 

nemen van de (voorlopige) agenda en de bijbehorende stukken. Tevens wordt bekend gemaakt op 

welke wijze en op welke plaats de bij de vergadering behorende stukken kunnen worden ingezien, en 

op welke wijze men zich kan aanmelden om in te spreken. Helderberaad wordt wekelijks gepubliceerd 

in de stadsnieuwspagina in het Helders Weekblad. De raadspagina’s Raad & Daad wordt daar, 

ongeveer 1 x per vier/vijf weken, ook aan toegevoegd met (ruim) twee pagina’s in full colour.  

 

Als gevolg van de bovengenoemde aanbesteding zijn er voor de raad de volgende opties: 

 

1. Aanhouden van het Helders Weekblad als medium voor de publicaties van de Helderse 

gemeenteraad alsmede Raad & Daad. 

 Voordelen: 

- inwoners van Den Helder zijn reeds bekend met de publicaties in dit medium 

- bezorging op donderdag. Inwoners hebben ruimschoots tijd om kennis te nemen van de 

inhoud en hierop te reageren 

Nadeel: 

- prijs
2
 

 

2. Verhuizen van de publicaties van de Helderse gemeenteraad alsmede Raad & Daad, in navolging 

van de stadsnieuwspagina’s, naar Den Helder op Zondag. 

Voordeel: 

- Prijs 

 Nadeel: 

- Er is voor de lezers slechts een dag tijd om kennis te nemen van de inhoud en hierop te 

reageren. Vooral bij het aanmelden van insprekers (24 uur van tevoren) is dit een probleem. 

 

3. Aanhouden van het Helders Weekblad als medium voor de publicaties van de Helderse 

gemeenteraad, en het verhuizen van Raad & Daad naar Den Helder op Zondag.  

Voordelen: 

- voldoende tijd voor het aanleveren van de agenda van Helderberaad. 

- voldoende tijd voor de lezers om kennis te nemen van de inhoud van Helderberaad en hierop 

te reageren. 

- financieel voordeel, omdat Raad & Daad de grootste ruimte bepaalt. 

Nadeel: 

- publicaties van de Helderse gemeenteraad komen als apart item in de krant en zijn niet meer 

als zodanig herkenbaar als onderdeel van de stadspagina. 

 

Het presidium wordt voorgesteld te kiezen voor optie 3.  

 

                                                      
1
 De griffie is bij dit aanbestedingstraject niet betrokken. 

2
 Stukken cijfermatige onderbouwing zijn in te zien bij de griffier. 

 


