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Inleiding 

Aanleiding 
De gemeenteraad gebruikt diverse middelen, instrumenten en activiteiten voor de in- en externe 
communicatie. Van tijd tot tijd is het goed om te kijken in hoeverre gemeenteraadsleden (nog) gebruik 
maken van deze informatiebronnen en activiteiten. Om te kunnen beoordelen of de (huidige) communicatie-
inspanningen het gewenste effect sorteren, is het belangrijk om deze te evalueren. Hierdoor ontstaat een 
goed beeld van sterke en zwakke instrumenten, of bijstelling wenselijk of noodzakelijk is, en wordt inzichtelijk 
welke instrumenten en activiteiten door de raadsleden gewaardeerd worden. Als de behoefte aan deze 
communicatie-instrumenten klein is, kan overwogen worden hiermee te stoppen en een en ander op een 
andere wijze aan te bieden. Er heeft tot op heden niet eerder een evaluatie plaatsgevonden. 

Werkwijze  
In 2013 zijn, in de vorm van een enquête, evaluerende vragen aan de raadsleden gesteld. Om tot 
betrouwbare en geldige resultaten te komen, hebben alle 31 raadsleden een enquête via de email 
toegestuurd gekregen. Er zijn 14 ingevulde formulieren retour gekomen. Dat is een respons van 45%. Dit 
rapport geeft de resultaten hiervan weer. Aan de orde komen vragen over ‘Gast van de raad, de ‘klapper’ 
met raadsinstrumenten,  
Raad & Daad, Twitter, de VIP kaartjes, de website van de gemeenteraad, Over de kook en het wijkbezoek. 
Vervolgens is gevraagd naar concrete suggesties ter verbetering van de raadscommunicaties. De 
antwoorden worden weergegeven in een grafiek, cijfermatig en procentueel. Verder wordt de uitkomst 
begeleid door een samenvattende toelichting.  
 
De afdeling Onderzoek & Statistiek heeft in april 2014 een (extern) onderzoek verricht naar gemeentelijke 
communicatiemiddelen. Relevante uitkomsten daarvan die betrekking hebben op de gemeenteraad, zijn ter 
informatie in dit rapport opgenomen.  
 
Deze evaluatie wordt betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw communicatieplan voor de periode 2014-
2018.  
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Samenvatting 

Conclusie 
Respondenten zijn op basis van de uitgevoerde enquête voornamelijk positief en tevreden over de ingezette 
communicatiemiddelen. Zij beoordelen de ingezette communicatiemiddelen overwegend als nuttig. Er wordt 
opgemerkt dat de communicatie vooral vanuit de griffie georganiseerd wordt. De gemeenteraad zelf is hier 
niet initiërend bij betrokken.  
De onderlinge sfeer in de raad wordt voor een groot deel als bepalend ervaren bij de indruk die de 
gemeenteraad achterlaat bij de inwoners van Den Helder. 
 
N.B. Deze enquête is gehouden onder gemeenteraadsleden uit de vorige periode. Het is niet 
vanzelfsprekend dat de huidige gemeenteraadsleden hetzelfde beeld van de communicatie-instrumenten 
hebben.  

Advies 
De gemeenteraad moet actiever betrokken zijn bij de eigen communicatie. Om dit te bewerkstelligen wordt 
vanaf november 2014 een werkgroep samengesteld met een vertegenwoordiging van raadsleden. Deze 
werkgroep kan zelf de gewenste communicatiestrategie medebepalen waardoor draagvlak en betrokkenheid 
gecreëerd wordt.  In aanloop naar een nieuw communicatieplan bespreekt de werkgroep onder meer de 
resultaten van de evaluatie zoals die in dit rapport gepresenteerd zijn, en ook welke communicatiemiddelen 
gecontinueerd worden, welke verdwijnen en eventueel of nieuwe instrumenten en/of activiteiten ingezet 
moeten worden.  
 
Naar aanleiding van de evaluatie communicatie-middelen wordt het presidium voorgesteld: 

1. De evaluatie raadscommunicatiemiddelen vast te stellen. 
2. De raadswerkgroep communicatie de resultaten te laten betrekken bij het opstellen van een nieuw 

communicatieplan, inclusief eventuele nieuwe communicatiemiddelen.  
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Communicatie-instrumenten 

Gast van de raad 
Maximaal vijf burgers kunnen volgens planning tijdens een Helderberaad gast zijn van de gemeenteraad. 
Twee raadsleden (bij voorkeur een namens de coalitiepartijen en een namens de oppositie) en de griffier, 
geven voorafgaand aan de vergadering uitleg over het dagelijkse werk van de gemeenteraad en toelichting 
op het debat in de raad, de politieke partijen en het ‘spel’ tussen college en gemeenteraad. Er is kort ruimte 
ingepland voor een ‘meet and greet’ met de burgemeester.  
Na afloop van de raadsvergadering kunnen de gasten bij een nabespreking in het bedrijfsrestaurant de 
overige raadsleden ontmoeten.  
De gasten worden de hele avond begeleid door de communicatiemedewerker van de raad. 
 
De raadsleden is in de enquête gevraagd of zij wel eens gastvrouw/-heer zijn geweest bij deze activiteit, en 
of zij deze activiteit nuttig vinden. 
 
11 raadsleden geven aan dat zij wel eens gastvrouw/-heer zijn geweest. 
3 raadsleden zijn nooit gastvrouw/-heer geweest. 
 
79% vindt deze activiteit nuttig 
21% vindt deze activiteit niet nuttig 
 
 

 
 
 
In de toelichtingen wordt voornamelijk aangegeven dat ‘Gast van de raad’ een mooie manier is om inwoners 
op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met wat politiek nu precies inhoudt. Er leven blijkbaar 
nog veel vooroordelen die met dit instrument eenvoudig weggenomen kunnen worden. Begeleidende 
gastvrouwen/-heren merken dat de gasten zich serieus genomen voelen, en de ontvangst en aanpak 
waarderen. Een enkeling vindt dat te weinig burgers een band hebben met een politieke partij.  
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Klapper met raadsinstrumenten 
Sinds begin 2012 kunnen raadsleden gebruik maken van de zogenaamde ‘klapper’ met raadsinstrumenten. 
In deze klapper staan een aantal hulpmiddelen waarover raadsleden beschikken om hun werk te kunnen 
verrichten handzaam bij elkaar. Bij ieder instrument staat in het kort wat het doel er van is, aan welke 
voorwaarden voldaan moet worden om het te gebruiken, hoe de procedure is bij gebruik alsmede informatie 
over ambtelijke bijstand. De klapper wordt aan nieuwe raads- en commissieleden uitgedeeld, alsmede 
aan de gasten van de raad. 
In de enquête is de vraag gesteld of raadsleden dit een nuttig instrument vindt.  
 
64% (9 raadsleden) vinden de klapper nuttig.  
7% (1 raadslid) vindt de klapper niet nuttig.  
29% (4 raadsleden) hebben geen mening.  
 

 
 
Uit de toelichting blijkt dat een aantal leden niet op de hoogte zijn van het bestaan van de klapper c.q. deze 
nooit gebruiken. De raadsleden die er wel regelmatig gebruik van maken vinden het een handig instrument, 
waarin op een eenvoudige manier is terug te lezen wat het doel, voorwaarden en procedures rond bepaalde 
zaken zijn. Ook wordt aangegeven dat de klapper vooral in het beginstadium van het raadslidmaatschap erg 
nuttig kan zijn. 
 

Raad & Daad 
Een gemeenteraad die zijn burgers vertegenwoordigt moet die ook regelmatig informeren, anders weten de 
inwoners niet waarmee hun vertegenwoordigers bezig zijn. Geïnformeerde mensen worden geïnteresseerde 
mensen. Geïnteresseerde mensen worden betrokken mensen. 
Een grotere betrokkenheid kan de afstand tussen publiek en politiek verkleinen. 
De eigen ‘raadspagina’s’ onder de noemer Raad & Daad, geven de gemeenteraad de gelegenheid de regie 
in eigen hand te nemen/houden als het gaat om het sturen van het communicatieproces. De rol van de raad 
en de inbreng die de verschillende fracties hebben komen dan beter uit de verf. De eigen raadspagina’s zijn 
daarmee een middel om de herkenbaarheid van de gemeenteraad te vergroten (profileren, kennis 
vermeerderen), het vertrouwen in de gemeentepolitiek te herstellen, en de betrokkenheid bij de 
gemeentepolitiek te vergroten.  
De redactie van Raad & Daad bestaat uit enkele raadsleden en de communicatiemedewerker. 
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In de enquête is aan de raadsleden gevraagd of zij wel eens een bijdrage geleverd hebben voor Raad & 
Daad, en of zij de raadspagina’s nuttig vinden. 
 
12 raadsleden hebben wel eens een bijdrage geleverd voor Raad & Daad. 
1 raadslid heeft dit nooit gedaan, en 1 raadslid vulde niets in bij deze vraag. 
 
93% van de raadsleden vindt Raad & Daad een nuttig instrument. 
7% vindt dat niet.  
 
 

 
 
 
In de toelichting blijkt dat de raadsleden Raad & Daad zien als een goed instrument om je standpunten als 
partij kenbaar te maken, om de fractie te promoten, als een goede kennismaking met raadsleden en een 
prima instrument om inwoners te informeren over het reilen en zeilen van de raad en om hen kennis te laten 
nemen van raadsactiviteiten. Een raadslid noemde Raad & Daad zelfs hét communicatiekanaal vanuit de 
raad richting de inwoners van Den Helder, omdat deze pagina’s in de (gratis) krant bij nagenoeg elke 
inwoner op de mat valt.  
Eenmaal wordt een opmerking gemaakt over de (te) grote hoeveelheid informatie in één keer. 
 

Twitter 
 
Social media heeft veel verschuivingen teweeg gebracht in de manier waarop wij met elkaar communiceren, 
informatie zoeken en delen. Het doel van een Twitter-account voor de gemeenteraad Den Helder  
(@RaadDenHelder) is om uit te dragen wat de gemeenteraad doet en besluit, en betrokkenheid te 
genereren bij het politieke proces. De inzet van Twitter is daarmee een aanvulling op de mondelinge, audio 
visuele, schriftelijke en digitale middelen die al worden ingezet. 
De tweets die worden geplaatst zijn objectief en niet-politiek gekleurd. Het betreft berichten die over de 
gemeenteraad als geheel gaan. Berichten over partijpolitieke onderwerpen en/of over individuele acties van 
raadsleden, worden niet geplaatst. 
 
In de enquête is gevraagd of raadsleden dit een nuttig instrument vinden. Ook is gevraagd naar het 
Twittergebruik van de raadsleden. 
 
Zeven respondenten geven aan wel eens te Twitteren.  
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Zes respondenten Twitteren niet.  
Eén respondent Twittert zelf niet maar leest wel de Tweets. 
 
43% van de respondenten vindt Twitter een nuttig medium. 
29% vindt dit niet, en eveneens 29% heeft hier geen mening over. 
 

 
 
In de toelichting lopen de meningen uiteen van ‘Twitter is voor mij hét medium om zowel mezelf als de partij 
naar buiten toe te profileren’, tot ‘Leidt voor mij de aandacht te veel af en kost extra kostbare tijd die ik beter 
kan besteden aan direct contact met mensen’. 
Verder wordt opgemerkt dat Twitteren tijdens een raadsvergadering respectloos is naar woordvoerende 
collega’s, en dat Tweets geen goede weergave geven van het onderwerp. 
Daarnaast vindt men het een vorm van ‘vrijheid van meningsuiting’. 

 

VIP kaartjes 
 
VIP kaartjes zijn directe uitnodigingen op creditcard formaat. Deze kunnen door raadsleden worden ingezet 
om mensen persoonlijk uit te nodigen voor de activiteiten ‘Gast van de Raad’ en ‘Over de kook’.  
 
In de enquête is gevraagd of de raadsleden de VIP kaartjes wel eens uitdelen en of zij dit instrument nuttig 
vinden. 
 
Zes raadsleden delen wel eens VIP kaartjes uit, tegenover acht die dat nooit doen.  
 
Van de respondenten vindt 69% dit instrument nuttig. 
8% vindt dit niet, en 23% heeft hier geen mening over. 
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In de toelichting wordt duidelijk dat kaartjes soms zonder reden niet uitgedeeld worden.  
Verder is de toelichting vooral positief, vinden de respondenten het een leuke wijze om contact te hebben 
met de doelgroep, geeft het een goed handvat tot gespreksstof, brengt dit de raadsleden weer in contact met 
de burger, en vergroot het de betrokkenheid van de burgers. 
 

Website gemeenteraad 
De gemeenteraad maakt gebruik van een eigen website. In de enquête is gevraagd of de raadsleden 
tevreden zijn over de website. 
 
71% ofwel tien respondenten zijn tevreden over de website. 
14% ofwel twee respondenten zijn niet tevreden, en eveneens 14% heeft geen mening. 
 

 
 
Als toelichting is gevraagd: wat gaat goed, en wat kan beter. 
 
De respondenten zijn vooral tevreden over de overzichtelijkheid en de toegankelijkheid van de website. De 
site wordt regelmatig bezocht voor het opzoeken van stukken. 
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Vooral de benaming van stukken behoeft verbetering. 
Zie voor het complete overzicht bijlage  
 

Over de kook 
‘Over de kook’ is een interactief project dat de drempel in het contact tussen de raad en burger moet 
verlagen. Op een vooraf bepaalde datum, vastgelegd in het vergaderschema, kunnen maximaal 25 
(minimaal 10) inwoners van Den Helder zich aanmelden voor “Over de kook”. 
Tijdens deze kooksessie in schoolrestaurant ‘De 2 Getijden’ kunnen de burgers op informele wijze met 
gemeentebestuurders spreken over dingen waar de burger zich aan stoort, maar ook het voorleggen van 
ideeën is mogelijk. Voorwaarde is wel dat het moet gaan over een onderwerp dat betrekking heeft op 
gemeentelijk beleid. 
Dit project kan bijdragen aan het vergroten van de herkenbaarheid en kennis over het functioneren van de 
gemeenteraad bij de inwoners, het vergroten van het vertrouwen in de Helderse politiek en het vergroten 
van de betrokkenheid van de Helderse burgers bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid. 
 
De vraagstelling in de enquête is tweeledig. Enerzijds is de vraag: Bent u wel eens gastvrouw/-heer geweest 
bij Over de kook, en anderzijds is de vraag of dit instrument als nuttig wordt ervaren. 
 
In de vorige periode zijn 10 respondenten wel eens gastvrouw/-heer geweest bij deze activiteit.  
Vier respondenten nog nooit.  
 
Tien raadsleden (71%) vinden ‘Over de kook’ nuttig.  
Twee raadsleden (14%) vinden dat niet.  
Tevens twee raadsleden (14%) hebben hier geen mening over.  
 

 
 
In de toelichting laat men zich vooral positief uit over deze activiteit. Eenmaal wordt genoemd dat de activiteit  
te beperkt is.  
 

Wijkbezoek 
De gemeenteraad brengt volgens plan jaarlijks een bezoek aan een van de wijken in Den Helder. Het 
wijkbezoek is bedoeld om de relatie tussen de gemeenteraad en burgers te versterken. Vanwege de opzet 
van het wijkbezoek (inventarisatie wensen/klachten/ideeën van bewoners, afstemming van de agenda met 
buurtorganisaties, fietstocht door de wijk, gezamenlijk diner en overleg) krijgen de raadsleden meer inzicht in 
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wat er speelt in de wijk: hoe is de burgerparticipatie georganiseerd, welke initiatieven liggen er, wat zijn de 
ambities van de buurtorganisaties, welke problemen spelen in de wijk, welke verwachtingen heeft men van 
‘de’ gemeente, wat kunnen gemeenteraad en organisaties voor elkaar betekenen, wat valt te realiseren op 
korte/langere termijn, en dergelijke. Tegelijkertijd geven de raadsleden met dit bezoek uiting aan hun 
volksvertegenwoordigende rol. De deelnemers uit de wijk krijgen een beter beeld van de rol die de 
gemeenteraad speelt in de lokale politiek. Daarnaast bevordert het wijkbezoek van de gemeenteraad de 
herkenbaarheid van de raadsleden bij de inwoners van Den Helder. 
 
In de enquête is gevraagd of de raadsleden wel eens deelgenomen hebben aan het wijkbezoek, en of dit 
een nuttige activiteit is.  
 
Zeven raadsleden hebben wel eens deelgenomen aan het wijkbezoek. 
Vijf raadsleden hebben nooit deelgenomen. 
 
84% (11 respondenten) vinden het wijkbezoek een nuttige activiteit. 
8% (1 respondent) vindt het niet nuttig. Tevens 8% (1 respondent) heeft hierover geen mening. 
 

 
 
In de toelichting wordt duidelijk dat het directe contact binnen de wijk als zeer positief wordt ervaren. Ook 
zelf dingen aanschouwen en in gesprek gaan met de inwoners zijn positieve punten. Als minpunt wordt 
aangegeven dat het voor enkele raadsleden lastig is om overdag aan activiteiten deel te nemen vanwege 
andere verplichtingen.  
 

Concrete suggesties 

Aan het einde van het evaluatieformulier konden raadsleden concrete suggesties met betrekking tot de 
raadscommunicatie doen. Hierbij wordt een aantal malen aangegeven dat de omgangsvormen van 
raadsleden onderling belangrijk zijn in de uitstraling en geloofwaardigheid naar de inwoners van Den Helder. 
Raadsleden vinden dat er al veel gedaan wordt aan communicatie maar dan vooral vanuit de griffie. Wellicht 
kunnen raadsleden hier zelf een grotere input voor leveren. 
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Gemeentelijk onderzoek communicatiemiddelen 

Sinds april 2013 maakt ‘Stadsnieuws’ geen onderdeel meer uit van het Helders Weekblad maar van het 
huis-aan-huisblad Den Helder op Zondag. Deze wisseling is voor de gemeente aanleiding geweest om in 
april 2014 een evaluerende enquête uit te voeren. In dat onderzoek zijn ook de raadscommunicatiemiddelen 
'website', 'gemeentegids' en de informatievoorziening van de gemeenteraad (Raad & Daad) meegenomen. 
Gelijktijdig heeft een onderzoek naar overige communicatiemiddelen plaatsgevonden.   
 

Werkwijze en respons 
In de vorm van een steekproef zijn er, uitgaande van een geschatte respons van 25%, in totaal 1.500 
vragenlijsten verstuurd naar inwoners van de gemeente Den Helder (boven de achttien jaar). Op de 
uitgezette vragenlijsten zijn 345 responsen gekomen. Dat is 23%.  
 
Hoewel dit om een extern onderzoek gaat, zijn toch de relevante resultaten in dit rapport overgenomen.  

Informatie gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft zijn eigen publicaties: in het Helders Weekblad verschijnt wekelijks Helderberaad 
met daarin de agenda's van de raadscommissies en raadsvergadering. Ook de informatiepagina's van de 
gemeenteraad met de titel 'Raad & Daad' worden, eens per twee maanden, in het Helders Weekblad 
gepubliceerd.  
Ruim 61% van de respondenten is bekend met het feit dat informatie met betrekking tot de gemeenteraad 
nog wel in het Helders Weekblad is opgenomen, 39% is daarvan niet op de hoogte. 
 

 
 
Twee van de tien respondenten leest de informatie van de gemeenteraad vrijwel wekelijks en vier van de 
tien leest dit (bijna) nooit. De overige respondenten lezen de informatie af en toe. 
Aan de respondenten die de informatie met betrekking tot de gemeenteraad wekelijks of af en toe lezen is 
gevraagd hoe uitgebreid men deze informatie meestal leest. 
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Voor de meerderheid van de respondenten is het wisselend maar ook 23% van de lezers van de informatie 
geeft aan (vrijwel) alles te lezen. 
Aan de respondenten die hebben aangegeven de informatie van de gemeenteraad nooit te lezen is 
gevraagd wat de reden daarvan is. 
 

 
 
De belangrijkste reden om de informatie van de gemeenteraad niet te lezen blijkt desinteresse (39%), 
gevolgd door het ‘vergeten te lezen’ (29%). (Zie volledige toelichting in bijlage 1) 
 
De respondenten is gevraagd hun mening over een aantal informatiebronnen van de gemeenteraad te 
beoordelen met een rapportcijfer (tussen 1 en 10). 
 

 
 
De verschillen in de beoordeling van de informatiebronnen zijn niet groot, Helderberaad (vergaderingen) 
wordt iets minder hoog gewaardeerd. 
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Bijlage 

Toelichting op de vragen uit het gemeentelijk onderzoek communicatiemiddelen 
 
Wat is de reden dat u de informatie over de gemeenteraad (bijna) nooit leest?  

- Alleen als er wat interessants bij staat. 
- De onderhandelingen duren veel te lang. Ook als er iets is besloten, gaat er wel iemand 

dwarsliggen. 
- Drukke baan. 
- Er wordt naar mijn mening teveel gerommeld. Er is geen stabiliteit. 
- Geen tijd (3x) 
- Heb er nu even specifiek naar gezocht, maar het valt minder op zo tussen de advertenties. 
- Ik heb daar geen invloed op, ik heb het idee dat de burger niet meetelt tijdens diverse beslispunten 
- Ik lees het weekblad zelden. Ik vind het geen prettige krant. En als de info 1x per 8 weken komt mis 

ik het vrijwel altijd. 
- Interesseert me niet altijd. 
- Jammer dat gemeentelijk relevante informatie is verdeeld over twee bladen. 
- Omdat ik dit ook in de HC heb vernomen en vindt de lokale politiek verwarrend. 
- Sla het vaak over, lijkt mij beter om alle informatie van de gemeente in één krant te zetten. 
- Soms niet veel zin om het te lezen. 
- Te langdradig. 
- Teveel opsommingen en kleine tekst dicht op elkaar. 
- Vaak negatief. 
- Vraag en antwoord no 3. 
- Wisselende interesse. 
- Wist niet dat dit nog in het Helders weekblad is opgenomen. 
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