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*Z00DDC38D8B* 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Het Beleidskader Communicatie 2013-2017 ‘Verbinden door betrouwbaarheid, betrouwbaar door 
verbinding’ vaststellen.  
 
 
Samenvatting 
 
 
Focus op Morgen geeft Stichtse Vecht een duurzaam afwegingskader, een ‘meetlat waarlangs we 
bestuurlijke en beleidsmatige keuzes kunnen maken’. Óók voor het communicatiebeleid van de 
gemeente.  
Focus op Morgen eindigt met de verwachting dat deze toekomstvisie wordt uitgewerkt in een reeks 
beleidspecifieke visies waaronder een communicatievisie. Met dit beleidskader wordt gehoor gegeven aan 
deze oproep.  
 
Dit beleidskader communicatie 2013-2017 geeft aan hoe we met alle middelen die we hebben als 
gemeente, onze bewoners het beste kunnen bedienen. En hoe we op een open, respectvolle manier onze 
inwoners benaderen en ze aanspreken met onze gemeentelijke boodschap. Voortkomend uit de 
uitgangspunten zoals gesteld in Focus op Morgen, eerder vastgestelde beleidsstukken en algemene 
ontwikkelingen in het communicatievakgebied, is een aantal belangrijke uitgangspunten leidend voor het 
communicatiebeleid van Stichtse Vecht:  
 
1. Het gemeentelijk beleid komt interactief tot stand. 
 Niet de gemeente zelf maar de burger centraal staat. Iedereen is  zender. Beleid kan alleen slagen 

als er voldoende draagvlak voor bestaat. Draagvlak ontstaat in de gezamenlijke totstandkoming van 
beleid met betrokkenen en partners. 

 
2. De gemeente heeft een verbindende rol in het bestuurlijke en maatschappelijke veld. 
 De gemeente verbindt  alle relevante betrokkenen bij totstandkoming van beleid.  Daar hoort een 

nieuwe houding en gedrag van de gemeente bij, die past bij de veranderende, zelfredzame 
samenleving.  
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3. We informeren burgers en leggen verantwoording af aan burgers over beleid en uitvoering.  
 Communicatie is een kerntaak van de gemeente: heldere eerlijke voorlichting over beleidsvorming en 

uitvoering. Dit is bedoeld zowel om inwoners, organisatie en bedrijven te informeren,als om te zorgen 
dat zij hun inbreng kunnen hebben op het beleid. We treden hierin de burger serieus en respectvol 
tegemoet en beogen alle doelgroepen te bedienen. Via communicatie legt de gemeente 
verantwoording af over haar handelen. 

 
4. We laten ons informeren over relevante ontwikkelingen om ons heen. 
 Wij informeren zelf actief en tijdig onze inwoners en bedrijven en laten ons op onze beurt ook 

informeren. 
 
5. Onze communicatie is begrijpelijk, toegankelijk en bereikbaar voor iedereen. 
 De gemeente zorgt dat informatie toegankelijk en bereikbaar is voor alle inwoners. Daarin hanteren 

we een benadering via verschillende media en kanalen, zodat alle doelgroepen worden bediend op 
de voor hen meest geschikte en gewenste manier. Daarbij monitoren we hoe efficiënt en effectief dit 
is.  

 
6. We maken optimaal gebruik van  bestaande en nieuwe communicatiekanalen. 
 De gemeente volgt ontwikkelingen op het gebied van informatie, (on line) communicatie en 

participatie op de voet en past deze toe in de eigen communicatieaanpak.  
 
7. Alle communicatie en positionering vertelt  één samenhangend verhaal, met maatwerk voor de 

verschillende kernen 
 De unieke identiteit van de gemeente Stichtse Vecht wordt gebruikt bij de positionering van de 

gemeente als aantrekkelijke woon- en werkgemeente, als toeristische trekpleister en als bijzondere 
gemeente in een verstedelijkte omgeving.  

 
8. We leveren maatwerk naar de verschillende kernen 
 De gemeente  houdt in haar communicatie rekening met de eigenheid van de verschillende kernen, 

en zorgt voor voldoende contact met vertegenwoordigers van die kernen en bewoners van het 
tussengelegen buitengebied.  

 
De communicatie-uitgangspunten worden zichtbaar in de  verschillende onderdelen van het 
communicatievak  en in verschillende taken, zoals gebiedsgerichte communicatie, risico- en 
crisiscommunicatie en (online) mediabeleid.  Sommige uitgangspunten zijn reeds in uitvoering, 
bijvoorbeeld via uitwerking van de reeds vastgestelde participatienota. Enkele uitgangspunten werken we 
de komende jaren verder uit.  Het gaat daarbij om de  volgende actiepunten:  
- interne en externe inbedding van de gestelde communicatie-uitgangspunten 
- een visie op gebiedsgerichte communicatie 
- een visie op online communicatie 
- gebiedsmarketingbeleid, ter  verdere uitwerking van de positionering van Stichtse Vecht. 
Deze voorstellen zullen, inclusief mogelijke financiële voorstellen,  in de volgende raadsperiode worden 
voorgelegd aan de raad.  
 
Het beleidskader communicatie is dynamisch, gelet op de snelle ontwikkelingen in de samenleving en de 
media. Het wordt zo nodig bijgesteld.  
 
 
 
 
Bijlage 
Beleidskader Communicatie 2013-2017 ‘Verbinden door betrouwbaarheid, betrouwbaar door verbinding’. 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het belangrijkste doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van burgers op informatie 
van de overheid, zodat zij in staat zijn hun democratische rechten en plichten te vervullen. Dit recht van de 
burger ligt vast in de Grondwet en in de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ook hebben burgers recht op 
communicatie door en vooral met de overheid. En met elkaar, zo willen we daar aan toevoegen. Want 
betrokken burgers geven een levende democratie. Bewust maken wij als Stichtse Vecht dan ook zelf de 
keuze om in verbinding met de samenleving te besturen, om verbindingen te leggen tussen groepen 
onderling, om onze taken goed en betrouwbaar uit te voeren.  
 
Dit communicatiebeleidskader geeft op hoofdlijnen het kader voor de in- en externe communicatie van de 
gemeente Stichtse Vecht 2013-2017. Veel verder willen we nog niet kijken, gezien de snelheid en omvang 
van veranderingen en uitdagingen, van de samenleving, het bestuur en de organisatie. Dit kader geeft de 
gemeenschappelijke ‘leidende gedachten’ voor verdere uitwerking van (communicatie)beleidsplannen én 
dient als toetsingskader voor alle communicatie van de gemeente. 
 
Het beleidskader 
Het beleidskader bestaat uit verschillende onderdelen. Vanuit dit kader geven we invulling aan onze 
gemeentelijke beleidstaken, ontwikkelen we de communicatieve organisatie die nodig is om in de 
veranderende verhouding tussen overheid en inwoners te kunnen handelen en maken we de verbinding 
met onze inwoners. Het kader vindt u in de bijlage en heeft drie pijlers: 
 
De uitgangspunten voor gemeentelijke communicatiebeleid (hoofdstuk 2) 
In het kader komen we tot 8 communicatie-uitgangspunten van de gemeente Stichtse Vecht, welke 
voortkomen uit de uitgangspunten zoals gesteld in Focus op Morgen, waar nodig teruggrijpend op eerdere 
beleidsstukken en algemene ontwikkelingen in het communicatievakgebied. Zo komen we tot het 
volgende raamwerk:  
1. Het gemeentelijk beleid komt interactief tot stand. 
2. De gemeente heeft een verbindende rol in het bestuurlijke en maatschappelijke veld. 
3. We informeren burgers en leggen verantwoording af aan burgers over beleid en uitvoering. 
4. We informeren en laten ons informeren over relevante ontwikkelingen om ons heen. 
5. Onze communicatie is begrijpelijk, toegankelijk en bereikbaar voor iedereen. 
6. We maken optimaal gebruik van  bestaande en nieuwe communicatiekanalen. 
7. Alle communicatie en positionering is integraal, vanuit één samenhangend verhaal. 
8. We communiceren naar maat voor de verschillende kernen, vanuit een integraal kader. 
 
Een beschrijving van onze communicatiedisciplines en –taken en hoe we hier invulling aangeven 
(hoofdstuk 3)  
Communicatie, als proces en als instrument van beleid en uitvoering, is een verantwoordelijkheid van 
iedereen die voor de gemeente actief is. De communicatie-uitgangspunten worden zichtbaar in 
verschillende communicatiedisciplines en taken zoals bestuurscommunicatie, risico- en 
crisiscommunicatie en (online) mediabeleid. Op basis van de gestelde uitgangspunten zijn er accenten 
benoemd waar reeds uitvoering aan wordt gegeven of nog ontwikkeld moeten worden.  
 
Hoe nu verder: actiepunten 2013-2017 (hoofdstuk 4) 
De uitvoeringsperiode van dit beleidskader bestrijkt twee collegeperiodes. Dit betreffen onder andere 
actiepunten  
- ter interne en externe inbedding van de gestelde communicatie-uitgangspunten 
- een visie op gebiedsgerichte communicatie 
- een visie op online communicatie 
- ter verdere uitwerking van onze positionering naar aanleiding van het ‘verhaal van Stichtse Vecht’ en 

ontwikkelen van gebiedsmarketingbeleid 
 
 
Kanttekeningen 
Geen.  
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Communicatie 
Het beleidskader geeft duiding aan de kaders die binnen de gemeente zijn vastgelegd, zoals daar zijn: 
- Focus op Morgen, de strategische toekomstvisie van Stichtse Vecht en de daarop voorafgaande 

Contourennota 
- Nota burgerparticipatie 
- Nota gebiedsgericht werken 
- Strategische heroverwegingen (PUSH) 
- Het collegeprogramma 2011-2014 
Over alle genoemde stukken heeft in meer of mindere mate de inwoner van Stichte Vecht kunnen 
meedenken, meepraten. Het gaat dus om reeds vastgestelde en gedeelde kaders met bijbehorend 
participatietraject. Vanzelfsprekend heeft de benodigde interne afstemming plaatsgevonden met de 
betrokken afdelingen.  
 
Bij de uitwerking van de genoemde visies en deelplannen over gebiedsgerichte communicatie, online 
communicatie en gebiedsmarketingbeleid worden belanghebbenden en belangstellenden, zowel intern als 
extern, betrokken.  
 
Financiën en risico’s 
Het communicatiebeleidskader wordt budgetneutraal ingevoerd. De hier beschreven ontwikkelingen 
worden bekostigd vanuit verschillende gemeentebrede budgetten. In dit beleidskader hebben wij diverse 
vervolgnotities aangekondigd. Eventuele budgettaire consequenties van deze nieuwe 
beleidsontwikkelingen zullen via de betreffende notities aan de raad worden voorgelegd.  
 
Vervolg 
Naar aanleiding van de bespreking in uw werksessie op 2 december jl. en de gemaakte (tekstuele) 
opmerkingen is een aantal kleine wijzigingen in het beleidskader doorgevoerd.  
 
Na vaststelling is dit Beleidskader Communicatie 2013-2017 kaderstellend voor alle communicatie-
activiteiten van de gemeente.  
 
 
5 november 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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