
 
Geachte heer Druppers, 
 
U heeft in het kader van de bespreking van het communicatiebeleidskader 2013-2017 in de 
werksessie van 2 december de volgende vragen gesteld:  
1. Hoeveel FTE heeft communicatie (iedereen meegerekend) en wat zijn de loonkosten? 
Ik weet dat er doorberekend wordt aan die programma's waar men werkzaamheden voor uitvoert, 
maar ik wil gewoon weten wat "de gemeente" uitgeeft aan loonkosten op communicatie. 
2. Wordt er ook nog extern ingehuurd? Zo ja, wat is het bedrag over de afgelopen 3 jaar? 
3. Welke andere kosten zijn er gemiddeld per jaar, behalve de loonkosten? 
Ook hier hetzelfde als bij vraag 1. "Ik weet dat er doorberekend wordt aan die programma's waar men 
werkzaamheden voor uitvoert, maar ik wil gewoon weten wat "de gemeente" uitgeeft aan 
andere kosten op communicatie." 
Hierdoor zou een volledig overzicht moeten ontstaan over de totale kosten voor communicatie. Als 
men denkt dat dit geen totaal overzicht geef, laat men zich vrij voelen mijn vragen zelf verder aan te 
vullen, zodat ik wel een volledig overzicht krijg. 
 
 
Team communicatie en bestuursondersteuning 
Het totale team communicatie en bestuursondersteuning is divers samengesteld. Binnen het 
takenpakket van het totale team vallen zowel de communicatietaken, het bestuurs- en 
directiesecretariaat, alsmede de ondersteuning ten behoeve van de besluitvorming B&W vergadering, 
stroomlijnen stukkenstroom, etc.   
 
Taken 
De capaciteit en middelen van communicatie zijn gebaseerd op reguliere werkzaamheden. Zoals: 
 
 Verzorgen van actuele, duidelijke en correcte informatie aan gemeenteraad, pers, inwoners en 
bedrijven: 
1. Het redigeren en/of schrijven van raadsinformatiebrieven; 
2. Het onderhouden van perscontacten, waaronder het begeleiden en voorbereiden van 

persbijeenkomsten, het schrijven en redigeren van persberichten en het beantwoorden van 
persvragen (600 op jaarbasis);  

3. Het verzorgen en schrijven van de wekelijkse gemeentepagina; 
4. Het verzorgen en redigeren van de wekelijkse wettelijke bekendmakingen; 
5. Het (bijna) dagelijks actualiseren van teksten op de homepage van internet; 
6. Het verzorgen van de gemeentegids; 
7. Het informeren van inwoners over werkzaamheden in de openbare ruimte (zoals bouwprojecten, 

wegwerkzaamheden).  

Adviseren en regisseren van communicatie bij en over gemeentelijk - en rijksbeleid: 
1. Het adviseren van de organisatie bij het overbrengen van de boodschap aan de doelgroep. Denk 

bijvoorbeeld aan inwoners, gehandicapten, ondernemers, ouderen, slachtoffers bij rampen of 
afnemers van gemeentelijke diensten; 

2. Het ontwikkelen, adviseren en mede-uitvoeren van participatietrajecten zoals de strategische 
heroverweging; 

3. Het ontwikkelen en begeleiden van publiciteitsmateriaal in de gemeentelijke vormgeving, 
waaronder posters, folders, brochures, flyers, ansichtkaarten, driehoeksborden, afvalkalenders; 

4. Het adviseren over en/of het begeleiden van informatieavonden en presentaties; 
5. Het ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van campagnes. Denk aan de verkiezingen, het jaar van 

de historische buitenplaats, de campagne Integraal Veiligheidsplan (woninginbraak). 

Adviseren van bestuur en organisatie op onderwerpen met een bestuurlijk-strategisch karakter:  
1. Dit betreft onderwerpen zoals verwoord in het coalitieakkoord en collegeprogramma 2011-2014. 

Bijvoorbeeld de afronding van de herindeling, de uitwerking van de strategische heroverweging, 
het integraal veiligheidsplan, gebiedsgericht werken, verbetering van de dienstverlening, de 
multifunctionele accommodatie Bisonspoor, het themajaar historische buitenplaats, maar ook de 
doorontwikkeling van de organisatie. 

2. Het voorbereiden, adviseren en uitvoeren van de communicatie bij openbare ordeverstoringen en 
crisis- en rampsituaties. Dit in het kader van de wettelijke taak op de crisisbeheersing. Dit is een 



activiteit die in dit tijdsgewricht een bezetting en bereikbaarheid van 24 x 7 uur vergt. De 
communicatiemedewerkers draaien hiervoor eens per 6 weken een volledige werkweek piket. 
Daarnaast wordt er vanuit de provinciebrede crisiscommunicatiepool  een beroep gedaan op de 
medewerkers.  

Adviseren en mede-uitvoeren van de interne communicatie: 
1. Het adviseren van het management over interne communicatie; 
2. Het adviseren over en begeleiden van interne bijeenkomsten; 
3. Het verzorgen interne informatiebulletins en personeelsblad.  
4. Het (bijna) dagelijks actualiseren van teksten op de homepage van intranet. 

 
Formatie 
Bovenstaande activiteiten leggen beslag op de totale capaciteit van het team communicatie.  
 
De vastgestelde formatie voor de communicatietaken betreft 6,17 fte, exclusief de teamleider, die 
t.b.v. de leiding van het totale team werkt.  
De loonsom ten behoeve van deze 6,17 fte bedraagt op jaarbasis (prijspeil 2013)  € 416.790,= 
 
Ten behoeve van het project van de decentralisaties in het Sociale Domein wordt daarnaast  sinds juli 
2012,  8 uur (0,2 fte)  communicatiecapaciteit extra op tijdelijke basis gefinancierd  vanuit de 
voorbereidingsgelden voor de Transities. Dit om de eenduidigheid en samenhang van alle 
gemeentelijke uitingen te bewaken. De coördinatie en regie hiervan is uiteraard belegd binnen de 
reguliere werkzaamheden van het team communicatie. De kosten hiervan bedragen € 17.033,= 
 
Ten behoeve van extra inspanningen omtrent de communicatie over afvalbeleid in 2013 is extra 
capaciteit begroot voor in totaal  600 uur; de kosten hiervan bedragen € 45.000,=. Dit wordt 
gefinancierd vanuit afvalbeleid.  De uren zullen naar verwachting in 2013  niet geheel besteed 
behoeven te worden.    

 
Incidenteel kan een beroep worden gedaan op de inzet van specifieke vaardigheden van een 
tekstschrijver.  Dit gebeurt soms ten behoeve van concernproducties, soms ten behoeve van 
projectcommunicatie. In het laatste geval worden de kosten doorbelast in de projectkosten.  
T.b.v. tekstproducties is voor concernproducties een bedrag van 8000 euro besteed; deze kosten zijn 
gefinancierd vanuit het reguliere werkbudget communicatie (zie volgende paragraaf bij financiële 
middelen).   
 
Financiële middelen 
De financiële middelen die het team tot haar beschikking bestaan uit één werkbudget dat is 
geoormerkt voor tal van concernproducties, bijvoorbeeld voor gemeentepagina, officiële 
bekendmakingen, vormgeving, fotografie, bijeenkomsten en zeer incidenteel externe tekstproductie (2 
à 3 maal per jaar). Op jaarbasis bedraagt het totale productiebudget 160.000 euro. 
 
Voor grote projecten dienen in het projectplan capaciteit en middelen opgenomen te worden om deze 
projecten communicatief te ondersteunen. Inzicht daarover wordt aan de raad gegeven via de  
betreffende raadvoorstellen en de verantwoording over dergelijke projectbudgetten.  
Het team communicatie en bestuursondersteuning beschikt op deze korte termijn niet over een 
totaaloverzicht van de communicatiebudgetten die t.b.v. projecten zijn besteed.  
 
Marie-José Hemels 
Teamleider communicatie en bestuursondersteuning. 


