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Voorstel

Akkoord met bijgevoegde brief aan de gemeenteraad

Inleiding
In een consulterende informatiebijeenkomst op 2 februari 20L6zijn de contouren van het
strategisch communicatieplan besproken. De raad had opmerkingen en vragen over zowel
de inhoud als het proces. Graag informeren we de raad via een brief over hoe het college
verder wil gaan met het proces rond strategische communicatie.

Beoogd effect/doel
De gemeenteraad meenemen in de te nemen vervolgstappen. Daarmee de venr¡achtingen
duidelijk maken over de inhoud en planning.

Argumenten
Zie bijgevoegde brief

Kanttekeningen
Zie bijgevoegde brief

Financiële, personele en juridische gevolgen
n.v.t.

Uitvoering/evaluatie
Zie bijgevoegde brief.
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Zie bijgevoegde brief.

Overleg gevoerd met

Intern:
Dhr. Knaapen.

Extern:

Bijlagen
Brief aan de gemeenteraad
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GEMEENTE vyEERT

Aan de leden van de gemeenteraad
Postbus 950
6000 AZ

Weert, 29 maart 2015

Onderwerp : Processtrategischcommunicatieplan

Beste raadsleden,

In een consulterende informatiebijeenkomst op 2 februari 2016 zijn de contouren van het
strategisch communicatieplan besproken. U had opmerkingen en vragen over zowel de
inhoud als het proces. Graag informeren we u via deze brief hoe we verder gaan met het
proces rond strategische communicatie.

Conclusies i nformatiebijeenkomst
Uit de informatiebijeenkomst met u hebben wij vier belangrijke zaken gehaald:
r U kunt zich vinden in de grote lijn van de voorgestelde acties en uitgangspunten, hier

en daar zijn aanpassingen gewenst en verdienen acties nog uitwerking;
. U mist de strategische paraplu van het plan;
¡ U mist de uitwerking van de motie: een overzicht van alle uitgaven incl. personele

kosten voor communicatie en promotie.
. Kwaliteit is belangrijker dan snelheid

Overwegingen hoe verder
¡ De strategische uitgangspunten zijn vastgesteld in Kiezen met visie. In het

organisatieontwikkelproces WinD worden deze vertaald naar de betekenis voor de
organisatie waaronder com municatie;

. Het andere onderdeel dat u wenst, een verbeterplan met acties, is een bevoegdheid
van het college;

. Het inzicht in de uitgaven en personele kosten kan separaat van een verbeterplan aan
u voorgelegd worden.

Nieuw proces en tijdpad
Bovenstaande zaken overwegende, heeft ons doen besluiten uw motie in delen te
behandelen. We komen tot het volgende tijdpad en proces:
. U ontvangt voor 1 juni een Raadsinformatiebrief die antwoord geeft op uw vragen over

de uitgaven voor communicatie en promotie.
. Het College van B&W zal voor 1 juni een Actieplan Communicatie vaststellen;
. Na vaststelling van het Organisatieontwikkelingsplan WinD bekijken we of acties uit

het communicatieplan in de uitvoering bijgesteld dienen te worden.
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Tot slot
We gaan ervan uit dat u zich in het b¡jgestelde proces kunt vinden. Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact op met Liset Spreuwenberg, sr. communicatieadviseur. U kunt
haar bereiken op telefoonnummer (0495) 575 406 en via l.spreuwenberg@)weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester wethouders,

\ r
M.l't.F. apen
gemeentesecretaris

A.A.M
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