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Datum: 22 augustus 2013 

Aan: Presidium 2 september 2013 

Van: R. van Kempen-Scheffers, Griffie, Raadscommunicatie 

Onderwerp: Plan van aanpak communicatieplan gemeenteraadsverkiezingen 2013 ‘Aan u de keus’ 
 

Bij het presidium van 17 juni 2013 heeft u de eerste aanzet van het communicatieplan 

gemeenteraadsverkiezingen 2014 ‘Aan u de keus’ ontvangen. U heeft daarbij ingestemd met de inzet van 

StemWijzer en het ontwikkelen van een verkiezingslogo met bijbehorend slogan.  

Dit plan van aanpak is een uitwerking van (onderdelen van) het communicatieplan. 

 

Communicatiemiddelen 

Voor een deel kunnen de bestaande communicatiemiddelen voor dit doel worden ingezet. Om de opkomst 

voor de verkiezingen te bevorderen treft u in de bijlage een drietal varianten aan met aanvullende 

communicatiemiddelen. Vanwege de beperkte middelen gaat de voorkeur uit naar de minimale variant.  

 

Naast de voorgestelde middelen zijn politieke partijen zelf, door middel van verkiezingscampagnes, mede 

verantwoordelijk om het vertrouwen van de burger in de gemeentepolitiek, en daarmee de opkomst bij de 

gemeenteraadsverkiezingen, te vergroten. De gemeente kan daar een faciliterende rol in spelen. Als 

partijen bijvoorbeeld willen canvassen, bestaat voor hen de mogelijkheid om door de gemeente 

aangeboden algemene verkiezingsflyers persoonlijk huis aan huis aan te bieden.  

 

In de tweede variant zijn de best beoordeelde ideeën van de bijeenkomst met de burgers en politieke 

partijen, alsmede die van de ambtenaren opgenomen. De kosten voor het uitvoeren van beide ideeën 

bedragen € 26.000,00. Het idee om maatschappelijke organisaties te betrekken is wettelijk niet 

uitvoerbaar. Een alternatief voor een democratiefeest, is een uitbreiding van verkiezingsavond. 

 

Tijdens de vorige verkiezingen zijn er in de wijken verkiezingsdebatten georganiseerd. Dit 

communicatiemiddel brengt de gemeentelijke politiek direct dichtbij de potentiële stemmer. Voorgesteld 

wordt om bij de komende verkiezingen wederom verkiezingsdebatten te houden.  

 

Voorstel 

Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met:  

1. de minimale variant voor de inzet van communicatiemiddelen. 

2. het alternatief voor een democratiefeest door middel van een uitbreiding van de 

verkiezingsavond.  

3. het houden van verkiezingsdebatten. 

 


