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Datum: 11 juni 2013 
Aan: Presidium 17 juni 2013 
Van: R. van Kempen-Scheffers, Griffie, Raadscommunicatie 

Onderwerp: Eerste aanzet communicatieplan gemeenteraadsverkiezingen 2013 ‘Aan u de keus’ 
 
 
Aanleiding 
In 2014 kiest Den Helder een nieuwe gemeenteraad. De verkiezingen vormen de basis van ons politieke 
systeem. Om die reden zijn de verkiezingen de basis voor communicatie vanuit de gemeenteraad. Lokale 
verkiezingen zijn het moment om neer te zetten wat de gemeenteraad is, wat de gemeenteraad doet, 
waarom dit voor de inwoners van Den Helder van belang is en welke keuzes de kiezer kan maken. Het is 
een geschikt moment om extra aandacht aan raadscommunicatie te besteden. In het communicatieplan 
‘Aan u de keus’ wordt hiervoor een eerste aanzet gegeven. 
 
Inleiding 
Bij het permanente streven de gemeenteraad van Den Helder beter bekend te maken bij de inwoners, past 
het streven naar een opkomst die in ieder geval enkele procenten hoger ligt dan bij de vorige verkiezingen. 
Het realiseren van zo’n hogere opkomst is een grote uitdaging. Een uitdaging die beter en efficiënter kan 
worden aangegaan door samen te werken met de ambtelijke organisatie. Hiertoe is een dynamische 
voorbereidingsgroep gevormd die in de basis bestaat uit de griffier, een medewerker van het team 
communicatie (concern), en een of enkele medewerkers van de raadsgriffie, om het proces vorm te geven 
en te begeleiden. Om een breed draagvlak te creëren voor het communicatieplan zijn de meest belangrijke 
doelgroepen, nl. de stemgerechtigde inwoners van Den Helder en de politieke partijen, in een speciale 
bijeenkomst gevraagd ideeën te geven voor een grotere verkiezingsopkomst. Ook de collega’s uit de 
ambtelijke organisatie hebben een bijdrage geleverd. Deze gezamenlijke inspanning beoogt naast 
efficiencywinst, het vergroten van de kennis over de gemeenteraad en gemeenteraadsverkiezingen, en de 
motivatie van de kiezer te verbeteren om actief dan wel passief aan de gemeenteraadsverkiezingen deel 
te nemen.  
 
Doelstelling 
De doelstelling van de gemeenteraadsverkiezingen is te komen tot een democratisch gekozen bestuur dat 
is gekozen op basis van verkiezingen met een acceptabele opkomst. Bij een hogere opkomst heeft het 
straks gekozen bestuur een groter draagvlak onder de Helderse bevolking dan bij een lage opkomst. 
Communicatie levert een bijdrage aan het realiseren van deze doelstelling. 
 
Communicatieplan 
Het verkiezingscommunicatieplan is tweeledig. Enerzijds is het plan gericht op opkomstbevordering met 
als boodschap: ‘ga stemmen’, anderzijds op het informeren van (potentiële) nieuwe raadsleden met als 
boodschap: ‘word een goed voorbereid raadslid’.  
 
Raadscommunicatie is onder meer gericht op het aanbieden van faciliteiten die voor politieke partijen 
afzonderlijk moeilijk te realiseren zijn. Tevens is het plan gericht op het genereren van aandacht voor de 
lokale politiek. Wanneer partijen zich aan communicatieactiviteiten uit dit plan verbinden, zijn zij zelf 
verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van eventueel materiaal.  
 
Uitgangspunten 
Om de attentiewaarde van de diverse boodschappen te verhogen, dient de communicatie ingevuld te 
worden vanuit een nader te bepalen concept. Dit concept loopt als een rode draad door alle communicatie-
uitingen. De meerwaarde van het communicatieconcept moet zijn dat: 

- het de eenheid van de uitstraling van boodschap en middelen versterkt; 
- het de (informatieve) boodschap ook een emotionele waarde meegeeft. 
- er voor de ontvanger wat in de boodschappen en communicatiemiddelen te ontdekken valt: 

bijvoorbeeld een bepaalde symboliek, grap, geste of slimmigheid. Dit leidt mogelijk tot een 
positieve(re) waardering van de boodschap. 

 
Binnen het communicatieconcept zal in ieder geval een herkenbaar verkiezingslogo met bijbehorend 
slogan worden ontwikkeld. Dit verkiezingslogo en het slogan wordt door de gemeenteraad en door de 



 

 

verschillende partijen naast hun eigen logo in de verkiezingsuitingen en in diverse samen in te zetten 
middelen gehanteerd. 
Een aanvullende reden om een dergelijk communicatieconcept te laten ontwikkelen is het corporate imago 
van de gemeenteraad dat hierdoor mogelijk verbetert.  
 
Om de extra uren voor de griffie en de organisatie beperkt te houden, kan voor het opstellen van een 
communicatieconcept een stagiair(e) worden benaderd. 
 
Communicatiemiddelen 
Voor een deel kunnen de bestaande communicatiemiddelen voor dit doel worden ingezet. Om de opkomst 
voor de verkiezingen te bevorderen en om (potentiële) nieuwe raadsleden te informeren wordt een aantal 
aanvullende communicatiemiddelen voorgesteld. 
 
Stemhulp 
Uit onderzoek is gebleken dat Stemwijzer op internet een goede ondersteuning biedt bij het maken van 
een partijpolitieke keuze. Daarnaast lijkt Stemwijzer bij te dragen aan een hogere opkomst. Bij de 
verkiezingen in  2010 hebben 12.478 mensen van StemWijzer Den Helder gebruik gemaakt. Dat is 
(volgens de berekeningen van Prodemos) 60,3% van de kiezers in Den Helder. Aanschaf van een 
stemhulp wordt duurder naarmate de tijd verstrijkt. 
 
Voorstel 
Het presidium wordt voorgesteld: 

1. kennis te nemen van het eerste aanzet concept-communicatieplan gemeenteraadsverkiezingen 
‘Aan u de keus, waarna op 2 september 2013 een plan van aanpak aan het presidium wordt 
voorgelegd, inclusief begroting; 

2. in te stemmen met de inzet van StemWijzer; 
3. in te stemmen met het ontwikkelen van een verkiezingslogo met bijbehorend slogan; 

 


