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Aanleiding 
Nieuwe media spelen een grote rol in de wijze waarop doelgroepen kijken naar de gemeenteraad en hoe 
zij informatie over gemeentelijke onderwerpen ontvangen. Waar lange tijd radio, krant en tv onomstreden 
de belangrijkste spelers in het medialandschap waren, komen er steeds meer digitale mediakanalen. Om 
voorstaande redenen is in het jaarplan 2016 van de griffie opgenomen de ontwikkelingen van de nieuwe 
media in kaart te brengen en zowel afspraken als ontwikkelpunten te omschrijven. Hiervoor heeft een 
stagiair een haalbaarheidsonderzoek gedaan op de volgende gebieden: 

• Ontwikkelingen: welke social media blijven en welke zijn op hun retour?   
• Onderzoeken van welke media andere gemeenteraden (griffies) gebruik maken en wat hun 

ervaringen zijn op dit gebied;  
• Van welke social media maken de inwoners van Den Helder gebruik en op welke wijze willen zij 

communiceren met de gemeenteraad?  
 
Samenvatting onderzoek social media voor de gemeenteraad van Den Helder 
Uit voorspellingen van experts blijkt dat Facebook het belangrijkste medium is momenteel. Ook de 
komende jaren zal dat nog zo blijven. Daarnaast is Twitter een belangrijk communicatiekanaal. 
 
Andere gemeenteraden en griffies zijn positief over de bijdrage van social media aan de herkenbaarheid 
van de gemeenteraad en het raadswerk. Door vooral op Facebook dieper in te gaan op het werk van de 
gemeenteraad en de raadsleden zelf aan het woord te laten, ontstaat er meer kennis en begrip voor het 
werk van de gemeenteraad. 
 
77% van de inwoners van Den Helder maken gebruik van social media. Facebook is daarbij veruit het 
populairste kanaal, direct gevolgd door Twitter. Inwoners van Den Helder geven aan graag via social 
media informatie over de gemeenteraad te ontvangen.  
 
Conclusie en  aanbeveling 
De onderzoeksvraag: ‘kan de griffie van de gemeente Den Helder een grotere groep inwoners informeren 
en betrekken bij het werk van de gemeenteraad via social media?’ kan daarmee positief worden 
beantwoord. Door via Facebook en Twitter dieper op vergaderonderwerpen in te gaan en te berichten over 
raadsleden en activiteiten van de raad kan de betrokkenheid van de inwoners worden verbeterd. Het is 
daarom aan te bevelen deze social media kanalen in te zetten bij de communicatie van de gemeenteraad. 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 

1. De griffie opdracht te geven een Facebookpagina voor de gemeenteraad in te richten en actief te 
beheren; 

2. De griffie opdracht te geven het gebruik van het Twitteraccount van de gemeenteraad te 
intensiveren. 

 


