
¥ 
Memo

Datum: 29 november 2011 

Aan: Presidium, 6 december 2011 

Van: Rachël van Kempen, griffie, raadscommunicatie 

Onderwerp: Uitwerking portrettengalerij 
 
 
Het Jaarplan 2011 van de raadsgriffie, beschrijft een aantal activiteiten die kunnen bijdragen aan het 
bereiken van de doelstellingen met betrekking tot de raadscommunicatie. Een van de nieuwe 
activiteiten voor 2011 is de portrettengalerij. Hieronder volgt de uitwerking van deze activiteit. 
 
Doelstelling 
De portrettengalerij zal bijdragen aan het bereiken van de volgende algemene doelstellingen: 

- een betere herkenbare gemeenteraad; 
- meer vertrouwen bij de bevolking in de gemeentepolitiek; 
- een grotere betrokkenheid van de inwoners bij de gemeentepolitiek. 

De portrettengalerij is bedoeld om gezicht te geven aan de bestuurders van Den Helder. De mens 
achter het raadslid zien leidt tot meer vertrouwen en een grotere betrokkenheid. De portrettengalerij 
komt te hangen op de wand tegenover de ingang (hal) naar de raadszaal.  
 
Burgers die het stadhuis bezoeken of wachten op een product of afspraak, lopen langs de portretten 
en krijgen zo een gezicht bij hun bestuurder.  
 
Organisatie 
De portretten worden in drie verticale rijen opgehangen, per partij bijeen op partijgrootte volgens de 
verkiezingsuitslag.  Als eerste de fractievoorzitter, gevolgd door de overige fractieleden. Tevens zal er 
ruimte zijn voor foto’s van de burgemeester, griffier, secretaris en de wethouders (zie bijlage 1). 
De fotolijsten (30x40 cm) zijn identiek en bevatten een passe-partout van 5 cm. breed, waarop het 
logo van de partij staat vermeld, alsmede de naam van de persoon op de foto (zie bijlage 2). Bij de 
keuze van de kleur van de lijst is rekening gehouden met de kleur van de balies op de begane grond 
(huisstijl).  
 
Naast de portretten hangt een bord met uitleg over het gemeentebestuur (zie voor tekst bijlage 3). 
  
Door het ophangsysteem zijn de foto’s eenvoudig te vervangen c.q. aan te passen bij het wijzigen van 
een raadslid of partij. 
 
Kosten: 
Professionele foto’s van raadsleden zijn bij aanvang van deze gemeenteraadsperiode reeds gemaakt 
en dus beschikbaar. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de portrettengalerij, hiervoor hoeven 
geen extra kosten gemaakt te worden. Totale kosten (inclusief opknappen wand) zijn ca. € 2000,00.  
De kosten worden gedekt vanuit het budget van de griffie. 
 
Realisatie: 
Na goedkeuring door het presidium, kan e.e.a. binnen 2 maanden gerealiseerd zijn. Als het presidium 
hiertoe het college opdracht verleend, dan zal door tussenkomst van de ambtelijke organisatie en in 
overleg met de griffie, de uitvoering door de organisatie verzorgd worden. 
 
Het presidium wordt verzocht: 

1. In te stemmen met de uitwerking van de portrettengalerij overeenkomstig deze memo. 
2. Het college van b&w op te dragen de portrettengalerij feitelijk te realiseren (uitvoering). 

 


