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Samenvatting
De raad heeft begin 2020 besloten tot het opstellen van een nieuw 
communicatiebeleidsplan. Middels workshops is een diversiteit aan deelnemers betrokken 
bij het opstellen “Uitgangspunten en doelen communicatie” welke geleid hebben tot het 
communicatiebeleidsplan dat nu voorligt ter vaststelling. 

Wat is de juridische grondslag?
Geen

Wat is de voorgeschiedenis?
Eind 2019 zijn de uitkomsten van het rekenkameronderzoek naar de externe 
communicatie van gemeente Ouder-Amstel gepresenteerd, heeft er bestuurlijk 
wederhoor plaatsgevonden en is er een motie communicatie aangenomen. De raad heeft 
daaropvolgend begin 2020 besloten tot uitbreiding van de formatie op de afdeling 
communicatie en tot het schrijven van een nieuw communicatiebeleidsplan. 

Waarom dit raadsvoorstel?
Het bestaande communicatiebeleidsplan dateert van 2012. In 2020 heeft de raad 
besloten tot het opstellen van een nieuw communicatiebeleidsplan.

Wat gaan we doen?
In 2020 hebben we een aantal workshops gehouden om te komen tot de 
“Uitgangspunten en doelen communicatie Gemeente Ouder-Amstel” (zie bijlage). Deze is 
tot stand gebracht met de input van een veelheid van deelnemers vanuit de raad, het 
bestuur, leidinggevenden en medewerkers van Ouder-Amstel en Duo+.
De “Uitgangspunten en doelen communicatie” hebben geleid tot het opstellen van het 
nieuwe communicatiebeleidsplan, welke nu voorligt ter vaststelling.

Met het communicatiebeleidsplan wordt beoogd communicatie in het hart van het beleid 
van Ouder-Amstel te positioneren. Van belang is dat we vanuit Ouder-Amstel focus 
aanbrengen in onze communicatie uitingen welke gestoeld zijn op de “Uitgangspunten en 
doelen communicatie”. 

De rekenkamer heeft in haar onderzoek aanbevelingen opgenomen. We hebben de 
aanbevelingen ter harte genomen, deze hieronder vermeld waarbij we aangeven welke 
actie hierop is ondernomen:

1. Sturing op communicatie; De systematiek van het jaarplan kan, in samenhang 
met de invoering van een newsroom, het mogelijk maken om tot een juiste 
prioritering te komen. Daarnaast zullen organisatorische maatregelen, zoals het 
communicatiever maken van de organisatie, het slimmer omgaan met contacten 
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tussen burgers en de gemeente (robotisering) en duidelijke rolverdelingen, het 
communicatieproces ondersteunen.

2. Actualisering van het communicatiebeleidsplan; Actualisatie van het 
communicatiebeleidsplan is gerealiseerd. Tevens wordt voorzien in een 
regelmatige actualisatie in verkiezingsjaren voor de raad.

3. Bewust kiezen van communicatiemiddelen; In de systematiek is erin voorzien dat 
er per project een communicatieplan wordt opgesteld. In een dergelijk 
communicatieplan zal in ieder geval aandacht worden besteed aan doelgroepen en 
de communicatie mix.

4. In overeenstemming brengen van ambities en middelen; In het 
communicatiebeleidsplan gaan we uit van de huidige capaciteit en passen we  
doelstellingen en uitgangspunten aan. In 2022 zullen doelstellingen en ambities in  
het communicatiebeleidsplan worden geactualiseerd op basis van het dan 
geldende coalitieakkoord. 

5. Mogelijkheden Duo+; De mogelijkheden Duo+ zijn verwerkt in de planning en de 
inhoud van activiteiten, rekening houdend met de capaciteit die beschikbaar is.  

Wat is het maatschappelijke effect?
De signatuur van de gemeente Ouder-Amstel is herkenbaar en zichtbaar in haar contact 
met belanghebbenden. Het contact met de gemeente is laagdrempelig; de informatie 
toegankelijk. We willen ons als gemeentelijke organisatie onderscheiden in de (warme) 
persoonlijke benadering. Iedereen die voor of namens de gemeente Ouder-Amstel werkt, 
is zich bewust van deze ambitie en handelt daarnaar. We zijn toegankelijk op het gebied 
van informatievoorziening waarbij het instrumentarium is afgestemd op de behoefte van 
de belanghebbenden. We zorgen voor een persoonlijke terugkoppeling in het contact.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het huidige communicatiebeleidsplan is gedateerd. Sinds 2012 hebben er vele 
maatschappelijke veranderingen plaatsgevonden en zijn onze ambities veranderd. 
De communicatievraag in uren vanuit Ouder-Amstel overstijgt hetgeen dat vanuit team 
communicatie kan worden geleverd. Dit laatste vraagt om prioritering, het maken van 
keuzes en een intensieve samenwerking tussen beleid en communicatie. Dit maakte het 
nodig dat het communicatiebeleidsplan werd herschreven zodat deze aansluit op de 
huidige doelen van onze gemeente. De geformuleerde doelen en de keuzes die hierin 
gemaakt kunnen worden helpen bij het prioriteren.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Een vastgesteld communicatiebeleidsplan. Dit vormt de basis om te komen tot een 
communicatieve organisatie, waarin de doelen duidelijk zijn en er sprake is van een 
heldere rol- en taakverdeling. Dit biedt ondersteuning in de prioritering van taken zodat 
we doelen kunnen waarmaken. Om dit te realiseren hebben we de medewerking nodig 
van allen die namens de gemeente communiceren. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
“Uitgangspunten en doelen communicatie” is tot stand gebracht met een veelheid van 
deelnemers vanuit de raad, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van Ouder-
Amstel en Duo+. De “Uitgangspunten en doelen communicatie” hebben geleid tot het 
opstellen van het communicatiebeleidsplan. De deelnemers betrokken bij het opstellen 
van “Uitgangspunten en doelen communicatie” worden, met inachtneming van ieders rol 
cq taak in de communicatie, betrokken bij de uitrol van het communicatiebeleidsplan.

Wat is het vervolg?
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Na vaststelling zal uitvoering worden gegeven aan het communicatiebeleidsplan middels 
een communicatie uitvoeringsplan.

Hoe monitoren en evalueren we?
Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt op basis van het coalitieakkoord en het 
collegeprogramma het communicatiebeleidsplan herijkt. 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris,      de burgemeester,

R. van Reijswoud       J. Langenacker
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