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Raadscommunicatie in Dalfsen – communicatieadvies en implementatieplan
Raadscommunicatie in Dalfsen - Bijlagen

Voorstel:
1. Het plan ‘Raadscommunicatie in Dalfsen’ voor kennisgeving aan te nemen inclusief de aanbevelingen
van het Presidium, College en DT.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de lijst met aanbevelingen en deze te implementeren
3. Gelet op de aard en het karakter van de werkzaamheden deze onder te brengen bij de griffie
Inleiding:
Sander Nijsingh, student HBO Communicatie, heeft de opdracht gekregen om een verkennend onderzoek
te doen en een communicatieadvies en implementatieplan op te stellen voor het onderdeel
‘raadscommunicatie.’ De uitkomsten van het onderzoek, alsmede het communicatieadvies en
implementatieplan heeft hij in het presidium gepresenteerd. Daarnaast hebben het college van b&w, het
directieteam van de gemeente Dalfsen en het presidium zich gebogen over het advies. Ook hebben de vijf
fracties in de gemeenteraad het advies behandeld.
Beleidskader en rol gemeente:
Bij de behandeling van de communicatienota “Iedere bestuurder en ambtenaar een ambassadeur van de
gemeente Dalfsen” was één van de onderwerpen ‘raadscommunicatie.’ De gemeenteraad heeft gevraagd
om een advies over hoe de raad invulling kan geven aan raadscommunicatie.
Het doel is om te komen tot een betere profilering van de gemeenteraad. De notitie raadscommunicatie
bevat diverse goede voorstellen om inwoners te informeren en bij het raadswerk te betrekken. Wel legt het
stuk nadrukkelijk de focus op de gemeenteraad als onafhankelijk bestuursorgaan. Hieruit kan de indruk
ontstaan dat er concurrentie bestaat tussen de gemeenteraad en het college.
Een randvoorwaarde is dat de bestuursorganen zoveel mogelijk samen optrekken, ieder vanuit zijn eigen
taken en bevoegdheden. Te allen tijde moet voorkomen worden dat er een wig wordt gedreven tussen de
gemeenteraad en het college.
Alternatieven:
Het presidium, college van b&w en het directieteam doen, op basis van de nota raadscommunicatie, een
aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gericht op het al dan niet inzetten van de
communicatiemiddelen die in het raadscommunicatieplan worden genoemd. De aanbevelingen worden
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gedaan om een zogenaamde ‘overkill’ van informatie aan de inwoners te voorkomen én om als
gemeentebestuur eenheid uit te stralen. De aanbevelingen/alternatieven zijn in de bijlage bij dit
raadsvoorstel weergegeven.
Financieel kader:
De kosten kunnen binnen de bestaande budgetten worden opgevangen. Het gaat om extra kosten voor het
programma ‘Gast van de Raad’. Extra kosten zijn ook de publicaties van de raadsbesluiten in
KernPUNTEN. Deze kosten worden binnen het algemene advertentiebudget opgevangen.
Communicatie:
De communicatie is verweven in het plan ‘raadscommunicatie in Dalfsen’ en de daarbij behorende
aanbevelingen.
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