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Het presidium wordt voorgesteld deze memo ter kennisgeving aan te nemen 
 
Jaarlijks stelt de raadsgriffie een jaarplan op waarin ook raadscommunicatie opgenomen is. Vooruitlopend 
op dit plan is gevraagd naar de gedachtenlijn met betrekking tot de raadscommunicatie in 2018. Deze 
eerste gedachtenlijn is niet definitief en andere suggesties kunnen in het jaarplan meegenomen worden. 
 
Social Media/Facebook 
Voor het opbouwen van een community, een juiste content strategie en een gerichte doelgroep 
segmentatie is een professioneel bureau ingeschakeld. In 2018 wordt deze uitgezette lijn vanuit de griffie 
opgenomen en voortgezet. Facebook wordt uitgebreid en geïntensiveerd.  
 
Gast van de raad wordt Reis door de raadzaal 
Inwoners kunnen nader kennis maken met het werk van de raad via ‘een reis door de raadzaal’ met een 
raadslid als gids. Bezoekers kunnen even in de huid van een raadslid kruipen en letterlijk plaatsnemen op 
diens stoel in de raadzaal. Er is aandacht voor de rol van de burgemeester als voorzitter van de raad en 
die van de griffier. Bezoekers kunnen zich bijvoorbeeld ook laten fotograferen als burgemeester. 
 
Voor de dRaad ermee! 
Tijdens een ‘markt’ (kramen) worden ideeën van inwoners, opgesteld als moties, ter adoptie aan 
raadsleden en fracties aangeboden. De geadopteerde moties van deze motiemarkt worden ingebracht 
tijdens de behandeling van de begroting voor 2018. Dat gebeurt door raadsleden die een motie adopteren. 
In de volgende raadsvergadering stemt de raad over de motie. Is de meerderheid van de raad vóór? Dan 
is de motie aangenomen en wordt deze uitgevoerd. Bij een aangenomen motie geeft de raad opdracht aan 
het college om met de motie aan de slag te gaan. Met de aangenomen motie hebben raadsleden en 
initiatiefnemer dus invloed op het beleid.  
 
Raadsleden en inwoners hebben contact met elkaar, inwoners hebben invloed op het handelen van de 
gemeente, via het aandragen van een eigen idee, vertaald in een motie, en de raad kan kennis en invloed 
van inwoners op een directe manier gebruiken. 
 
Terugbrengen JAR 16-22 jaar 
Het doel van de Jongeren Adviesraad is om de jeugd van Den Helder meer inbreng te geven in de lokale 
politiek en jongeren te trainen op gebied van debatteren, overleggen en politiek in het algemeen. De 
Jongeren Adviesraad stelt ideeën voor aan de gemeenteraad over punten die van invloed zijn op jongeren 
van de gemeente. 
 
Tevens wordt op de website van de gemeenteraad Den Helder een apart kopje jeugd en/of jongeren 
opgenomen.  
 
Portrettengalerij 
In het ‘nieuwe’ stadhuis wordt de portrettengalerij gemoderniseerd door gebruik te maken van plexiglas 
fotolijsten. 
 
Flyer actualiseren 
 
 


