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Rekenkamercommissie  

Midden-Groningen  

Quick Scan communicatie gemeenteraad 

 

Aan:  

De leden van de gemeenteraad; 

De griffier; 

van de gemeente Midden-Groningen. 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft – in overleg met de Auditcommissie – 

een Quick Scan uitgevoerd naar de communicatie van de gemeenteraad. In deze rapportage 

ontvangt u de uitkomsten van de Quick Scan. Als gevolg van de corona omstandigheden is 

deze rapportage later uitgebracht dan gepland. 

 

 

Midden-Groningen 

Oktober 2020 

Rekenkamercommissie Midden-Groningen 

 

drs. M.G. Poorthuis MPM 

mr. R. Afman   

ir. M. Visser 

mevr. mr. Y. Goedhart, ambtelijk secretaris 
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Uitkomsten Quick Scan communicatie gemeenteraad 
 

Toelichting op de Quick Scan onderzoeksmethode 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: rekenkamer) heeft tot doel om de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de 

rekenkamer onderzoek uit naar het gevoerde beleid. De rekenkamer heeft ten aanzien van dit 

vraagstuk een Quick Scan uitgevoerd. Bij een Quick Scan wordt onderzoek uitgevoerd naar 

een vraagstuk, waarbij een beknopte onderzoeksvraag wordt gehanteerd. Bij een Quick Scan 

wordt het onderzoek door de leden van de Rekenkamer zelf uitgevoerd, zo worden geen extra 

externe kosten gemaakt. Het nadeel van een Quick Scan is dat het onderzoek minder breedte 

en diepgang heeft. Naar aanleiding van een Quick Scan is altijd een verdiepend onderzoek 

mogelijk als daar aanleiding toe is. Door de onderzoeksmethode Quick Scan toe te passen kan 

de rekenkamer capaciteit en rekenkamerbudget gericht inzetten. 

Onderzoeksvraag 

Hoe kan de communicatie van de gemeenteraad als geheel – naar buiten toe - beoordeeld 

worden? 

 

Opbouw van deze rapportage 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd. We hebben eerst de onderzoeksvraag geformuleerd. 

Vervolgens geven wij met behulp van een eenvoudig model weer hoe communicatie werkt. 

Daarna geven wij de bevindingen weer op basis van de vragenlijsten. Daarna vertalen wij de 

bevindingen naar een conclusie. Wij sluiten af met aanbevelingen. In de bijlage is o.a. de 

vragenlijst met antwoorden opgenomen.   
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Hoe werkt communicatie  

Om straks de bevindingen te kunnen vertalen naar een conclusie is het nodig om een hele 

korte toelichting te geven op de vraag ‘hoe communicatie werkt’. Wij gebruiken hiertoe 

onderstaande vereenvoudigde weergave, zonder daarbij volledig te willen zijn. Het model is 

behulpzaam om de positie van Midden-Groningen te duiden. Diverse bronnen spreken over 

communicatie op vier niveaus:  

 

 
 

   
4e niveau Emotie 

  
3e niveau  Interactie 

 

 
2e niveau Procedure 

  

1e niveau Inhoud 
   

 
Figuur 1: Vier niveaus van communicatie  
 
 

1. De basis van communicatie begint bij communiceren over de feitelijke inhoud van het 

onderwerp. 

2. De procedure gaat over de technische wijze van bespreking zoals de gespreksleiding, 

spreektijd, agenda, wie heeft het woord enz. 

3. Het niveau van interactie gaat over de vraag of iedereen (op de eigen manier) kan 

deelnemen aan het gesprek en of daarvoor voldoende veiligheid en vertrouwen bestaat, 

bijvoorbeeld door gebruik te maken van inspreekrecht of deel te nemen aan een 

bewonersavond of een gesprek met raadsfracties. 

4. Het niveau van emotie gaat over de vraag of er ook voldoende ruimte is om het echte 

gesprek met elkaar te voeren, waarbij ruimte is om emoties en gevoelens te uiten (en zich 

daarmee gehoord voelen).  
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Bevindingen 

De rekenkamer heeft een vragenlijst met dertien vragen verspreid onder medewerkers die 

werkzaamheden verrichten voor de gemeenteraad en aan alle raadsleden. Op deze vragen is 

door medewerkers en raadsleden gereageerd. Citaten van individuele raadsleden staan 

geanonimiseerd tussen aanhalingstekens. In bijlage 1 zijn de vragen en antwoorden 

opgenomen.  

 

1. Er is niet of nauwelijks vastgelegd beleid m.b.t. de communicatie van de 

gemeenteraad. Er is een concept communicatievisie en –strategie, maar onduidelijk is 

of deze uitgevoerd kan worden met de beschikbare middelen. 

2. Bij communicatie van de gemeenteraad kan onderscheid gemaakt worden tussen 

communicatie over de taken van de raad en communicatie als instrument om de 

inwoners te betrekken bij het beleid. De communicatie van de gemeenteraad betreft 

vooral de agenda’s van vergaderingen. Er is niet structureel gecommuniceerd over 

onderwerpen m.b.t. de gemeenteraad buiten de agenda’s. 

3. De Infopagina in het huis-aan-huisblad en de website zijn momenteel de belangrijkste 

communicatie instrumenten. Sociale media worden momenteel maar beperkt gebruikt. 

De communicatie wordt vooral verzorgd door de griffie. De manieren van interactie 

om deel te nemen aan het gesprek met de raad zijn beperkt, niet voor iedereen geschikt 

of toegankelijk. Inzet van diverse vormen van contact en sociale media worden 

beperkt gebruikt.  

4. De belangrijkste doelgroep betreft de volwassen inwoners van de gemeente. Daarnaast 

worden voor specifieke agendapunten soms belanghebbenden individueel 

geïnformeerd. Er is geen visie hoe gericht met doelgroepen wordt gecommuniceerd en 

hoe deze worden betrokken.  

5. De belangrijkste boodschap gaat over de agenda van de verschillende vergaderingen. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rol van de gemeenteraad en de individuele 

raadsleden. Het enige inhoudelijke onderwerp waarover de raad de afgelopen twee jaar 

als orgaan heeft gecommuniceerd, betreft het Nationaal Programma Groningen. 

6. Er is weinig bekend over de vraag hoe de doelgroepen de communicatie van de raad 

beoordelen. Er is maar in beperkte mate kennis en ervaring opgehaald bij andere 

gemeenteraden over de wijze van communiceren als raad. 
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Conclusie 

Voor wat betreft de communicatie van de gemeenraad is de basis op orde: het inhoudelijke en 

procedurele niveau van communicatie is goed geregeld.   

De interactie – en daarmee de verbinding - met inwoners en ondernemers kan versterkt 

worden door te experimenteren met meer en nieuwe vormen van interactie en communicatie 

met burgers, bedrijven en ketenpartners.  

 

Aanbeveling 

• Voer het debat over de vraag of en hoe de raad bereid is om te willen experimenteren 

met meer en nieuwe vormen van interactie en communicatie. Dat debat zou gevoed 

kunnen worden door een inspirerend spreker/communicatieadviseur een inleiding te 

laten verzorgen over nieuwe mogelijkheden, zoals inzet van diverse mediakanalen.  

• Vertaal de opbrengst van het debat in de communicatievisie van de raad en laat dit 

vertalen in een uitvoeringsplan. 

• Draag de griffie op om dit proces te faciliteren. 

 

Ambtelijke wederhoor 

Wij hebben ambtelijk wederhoor uitgevoerd bij de griffie, waarbij een check is uitgevoerd op 

feitelijke onjuistheden in het rapport. Op basis hiervan is nog een wijziging doorgevoerd 

m.b.t. de aanwezigheid van de functiebeschrijving van de communicatieadviseur. 

Reactie van de auditcommissie 

Het rapport geeft goed weer wat de stand van zaken is wat betreft de communicatie van en 

door de raad. De raad wil graag een gezicht geven aan de raad als orgaan en meer 

bekendheid geven aan de werkzaamheden en de rol van de raad. Daarnaast wil de raad 

graag meer interactie met de samenleving. De raad heeft bij de samenstelling van de griffie 

niet geanticipeerd op deze behoefte en daarmee geen structurele formatie vrijgemaakt. Daar 

is nu tijdelijk een oplossing voor gevonden door het aanstellen van een 

communicatieadviseur. Het doel daarvan is om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is 

van een communicatieadviseur voor de raad. Wat hierin vooral essentieel is dat er een visie 

op het positioneren van de raad in relatie tot de samenleving wordt vastgesteld en dat dit het 

uitgangspunt wordt voor de communicatie door, met en over de raad. 
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Nawoord rekenkamer 

Door de soepele samenwerking met de griffie en de openhartige feedback op onze uitvraag 

vanuit de raad konden wij de informatie goed ophalen. De uitkomst van het onderzoek geeft 

hiermee een goede startpositie weer voor de raad om de communicatie van de raad verder uit 

te bouwen. 

 

 

  



7 

 

Bijlage 1: Vragen en antwoorden op onze enquête: 
 

De vragen met een samenvatting van de antwoorden zijn hieronder weergegeven. 

 

1. Heeft de gemeenteraad beleid vastgelegd m.b.t. de communicatie van de raad? 

• Nee, niet echt. Er wordt nu vooral ad hoc gehandeld. Wel heeft de raad 

aangegeven een communicatieadviseur te willen specifiek voor de raad. Deze 

adviseur is 1 september 2020 begonnen. Daarnaast heeft de raad  aangegeven meer 

bekendheid aan de raad als bestuursorgaan te willen geven en aan het eigen werk, 

voornamelijk ook op het gasdossier en voor het Nationaal Programma. De raad is 

na de herindeling groter en bestrijkt ook een groter gebied. Dus de bekendheid en 

herkenbaarheid met en van de raad is mogelijk kleiner. De raad heeft bij de start 

aangegeven meer naar buiten te willen treden  en herkenbaar te willen zijn als 

volksvertegenwoordigers. Of dit ook werkelijk gebeurt is niet duidelijk. 

• Er is een voorzet gemaakt voor communicatiebeleid van de raad met als titel 

“Communicatievisie en –strategie Midden-Groningen”. Deze is alleen besproken 

met de werkgroep “Van binnen naar buiten” en heeft verder geen status. Zie 

bijlage 1 voor een samenvatting. 

• Het is de bedoeling dat de communicatieadviseur daadwerkelijk met het 

communicatiebeleid van de raad aan de slag gaat. Ook heeft de raad aangegeven te 

willen inzetten op e-democracy, dus een digitaal platform waarbij de inwoners 

kunnen participeren, betrekken bij, commentaar en ideeën vragen en geven.  Dit is 

nog in voorbereiding. Dit instrument zal door zowel de organisatie, de raad als het 

college worden gebruikt. 

• In het reglement van orde zijn enkele taken m.b.t. communicatie formeel 

vastgelegd. 

 

2. Hoe heeft de gemeenteraad gecommuniceerd in de periode 2018-2019? 

• De raad communiceert nu vooral over de agenda’s en de activiteiten en soms over 

het Nationaal Programma Groningen. Ook wordt geprobeerd meer bekendheid te 

geven aan rol van de gemeenteraad. Via de Infopagina in het huis-aan-huisblad 

worden de inwoners middels een publiekvriendelijk verslag over de besluiten van 

de raad geïnformeerd. 

• De pers is vaak aanwezig bij raadsvergaderingen. 

• De raadsleden hebben zich voorgesteld in de lokale media. 

• De raadsvergaderingen zijn via internet te volgen. 
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3. Welke vormen van communicatie werden gebruikt?  

• Twitter, publicaties via de Infopagina over de vergaderingen en andere bijeenkomsten 

en via de website van de gemeente. Wanneer er onderwerpen in de 

commissievergadering of de raad aan de orde zijn die specifieke doelgroepen raken, 

worden deze doelgroepen of individuele burgers persoonlijk uitgenodigd d.m.v. een 

brief. 

• Daarnaast probeert de raad maandelijks het middel ‘Gast van de raad’ in te zetten om 

inwoners bij hun raadswerk te betrekken en te informeren over wat het raadswerk 

inhoudt en hoe inwoners invloed kunnen aanwenden. Ook wordt op dit moment een 

kort animatiefilmpje gemaakt over de gemeenteraad van Midden-Groningen. Dit 

filmpje kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld ‘Gast van de raad’ of bij voorlichtingen 

op scholen. Het is vooral bedoeld om bekendheid aan de rol van de gemeenteraad te 

geven.  

• Door middel van het spel Democracity worden jongeren betrokken bij de rol van een 

gemeente en raadsleden in het bijzonder. 

 

4. Hoe worden sociale media gebruikt door de gemeenteraad?  

• Deze worden vooral gebruikt om aan te geven wanneer er vergaderingen of andere 

specifieke vergaderingen zijn of om foto’s en info te delen van werkbezoeken e.d.. 

 

5. Welke groepen en functionarissen communiceerden (voorzitter, griffier, 

griffiemedewerkers, fracties, individuele raads- en commissieleden, 

fractiemedewerkers, partijbesturen, communicatiemedewerkers e.d.)?  

• De griffie(r) communiceert vooral voor de raad als orgaan. Daarnaast communiceren 

de individuele fracties en/of raadsleden voornamelijk over hun standpunten vaak n.a.v. 

de actualiteit. Daarvoor worden sociale media, websites, email, telefoon, persoonlijk 

contact e.d. gebruikt. 

• Bij de fracties communiceren de raadsleden zelf en soms ook bestuursleden van de 

partij. 

 

6. Welke doelgroepen waren er voor de communicatie? 

• In zijn algemeenheid: de inwoners van Midden-Groningen. Bij behandeling van 

onderwerpen in de raad(scommissie) gaat het soms om specifieke groepen burgers of 

individuele burgers.  

• Voorbeelden zijn  
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o inwoners die meer over het werk van de raad willen weten; 

o jongeren; 

o mensen die te maken hebben met aardbevingsproblematiek. 

• De fracties hebben hun eigen achterban als doelgroep. 

 

7. Welke boodschappen werden gecommuniceerd? 

• Wie zijn de raadsleden? 

• Wat is de manier van vergaderen? 

• Het onderscheid tussen een raadsvoorstel en een raadsbesluit. 

• Uitleg over het standpunt van de raad betreffende het Nationaal Programma 

Groningen. 

• Betrokkenheid van burgers bij de profielschets voor de burgemeester. 

• Wanneer en wat er plaatsvindt (vergaderingen, infobijeenkomsten, beeldvormende  

bijeenkomsten en werkbezoeken). 

• De fracties willen het profiel van hun politieke partij duidelijk maken bij de inwoners. 

 

8. Welke middelen en instrumenten werden gebruikt? 

• Online raadsvergaderingen 

• Infopagina 

• Facebook 

• Twitter 

• website 

• persberichten 

 

9. Hoe werd deze communicatie beoordeeld door de doelgroepen?  

• “Op social media veelal positief, maar vaak ook ongenuanceerd en negatief.” 

• Hier is verder geen onderzoek naar gedaan. 

 

10. Hoe ziet een vergelijking met andere gemeenteraden er uit?  

• De griffie heeft contact gezocht met andere griffies en gemeenteraden om te 

onderzoeken hoe zij dit hebben vormgegeven (inhoudelijk, maar ook qua formatie en 

organisatie). Op basis hiervan en naar aanleiding van het verzoek van de raad om een 

communicatieadviseur specifiek voor de raad, is een voorstel gedaan voor het 

aanstellen van een communicatieadviseur. Dit is eerst  op tijdelijke basis. Na evaluatie 

zal een conclusie voor de langere termijn worden getrokken. 
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• Een raadslid geeft een voorbeeld van een andere gemeenteraad met een Facebook 

account dat niet goed actueel gehouden wordt. 

 

11. Hoe wil de gemeenteraad in de komende jaren communiceren?  

• De online vergaderingen zouden (deels) gecontinueerd kunnen worden, waarbij er 

geen beperkingen zouden moeten zijn voor de toegang. 

• Een raadslid schrijft: “De genomen besluiten en agenda’s zo goed mogelijk bekend 

maken bij bewoners, maar dat is niet zo maar te realiseren. Veelal is de interesse van 

burgers gewekt als er sprake is van activiteiten in de eigen leefomgeving. Is dat niet 

het geval, dan is gemeente politiek vaak de ver van mijn bed show.” 

 

12. Hoe kan de communicatie verbeterd worden?  

• Nu wordt er vooral op ad hoc basis gecommuniceerd en niet structureel. Dit kan 

worden verbeterd. Ook kan er beter over de positie van de raad worden 

gecommuniceerd. Nu zijn inwoners vooral bekend met het werk van het college. Voor 

inwoners is de gemeente, de gemeente. Ze zien het onderscheid niet tussen het college 

en de raad. 

• Een raadslid vraagt zich af of je onderscheid moet maken tussen de gemeente als 

geheel en de gemeenteraad als orgaan. 

• Een raadslid vraagt zich af of er wel behoefte is aan meer communicatie als 

gemeenteraad. 

• “Als orgaan gemeenteraad is het moeilijk te communiceren als eenheid naar buiten. 

Gaat om meerdere fracties waardoor het moeilijk is als een geheel naar buiten te 

treden.” 

• Een raadslid wil duidelijker, opvallender en vaker als raad communiceren. 

• “Meer gebruik maken van sociale media. De website van de gemeente is meer een 

encyclopedie, dan nieuws brenger.” 

 

13. Welke middelen en instrumenten zijn daarvoor nodig?  

• Er is beleid nodig waarin beschreven is wat de raad wil. Daarop moeten de 

instrumenten worden afgestemd. Er zijn nu geen structurele middelen gereserveerd 

voor communicatie. Ook dat is nu nog een knelpunt voor de langere termijn. 

• “Helder beleid, kaders, commitment van de raadsleden, goede ondersteuning door 

iemand die stevig in de schoenen staat en kan omgaan met veel verschillende 

wensen.”  
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• “Binnen de afdeling communicatie van de gemeente een medewerker aanwijzen die 

namens de raad de sociale media opzet en actueel houdt.”  

• “Meer jonge mensen voor communicatie aannemen die goed de nieuwe technologieën 

kennen.” 

• “Dat zou in ieder geval kunnen via een eigen website van de gemeenteraad. En 

doorgaan met het Twitter account.”  

 

 

Bijlage 2: Samenvatting (concept) communicatievisie 
 

De volgende doelen op lange termijn zijn belangrijk:  

• Het verankeren van politiek en bestuur in de samenleving.   

• Laten zien dat de raad pluriform is in samenstelling en standpunten (politieke 

verschillen).  

• Zorgen dat alle inwoners zich gehoord en vertegenwoordigd voelen.   

• Werken aan verbeteren van vertrouwen in politiek & bestuur (legitimiteit).   

 

Betrekken door een actieve dialoog met inwoners:   

• In gesprek over de onderwerpen die hen raken.  

• Transparant maken wanneer en op welk moment besluitvorming van de raad kan 

worden  beïnvloed waar mogelijk pro actief in plaats van reactief – de raad meer in 

control over wat, wanneer, waar en hoe.  

• Niet alleen gericht op informatie zenden maar ook vooral ophalen.  

 

Structurele en continue communicatie van de raad:   

• Meer en vroegtijdig inzicht geven in (besluitvormings)processen zodat helder wordt 

welke  afwegingen zijn gemaakt en welke beslisruimte er is, met oog voor het grotere 

geheel. 

• Meer inzicht geven in onderwerpen waar de raad mee bezig is zodat helder wordt wat 

de  raad doet, wanneer en voor wie.  

• Daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn. 

 

De volgende middelen worden genoemd:   

• De proeftuin E-democratie waar de gemeente aan deelneemt.   

• Combineer digitale media met lokale media als De Regiokrant.  
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• Gebruik de lokale omroep.  

• Besteed aandacht aan vindbaarheid: op de gemeentelijke website, sociale media, en 

lokale  media. 

• Andere vormen van communicatie dan  geschreven woord zoals (bewegend) beeld.  

• Kies voor een aantal communicatiekanalen die elkaar aanvullen en die een gunstige  

kosten-baten-verhouding hebben.  

 

Voor het betrekken van en dialoog met inwoners worden genoemd:  

• Gebruik maken van digitale middelen  

• Wijkbezoeken organiseren  

• Beeldvormende bijeenkomsten  

• Gast van de raad  

• Politieke spreekuur 

 

Aan de volgende meetbare doelen wordt gedacht: 

• Meer interacties tussen raad en samenleving   

• Hogere opkomst gemeenteraadsverkiezingen   

• Het aantal views naar de uitzending van raad- en commissievergaderingen 

 

 

Bijlage 3: enkele detail aanbevelingen 
 
Onderstaande detail aanbevelingen kunnen worden meegenomen in de uitwerking van het 

uitvoeringsplan communicatie raad 

• Genomen besluiten duidelijk en begrijpelijk uitleggen. 

• Onderscheid tussen gemeente, college en raad uitleggen. 

• Onderscheid tussen voorstellen en besluiten uitleggen. 

• Meer gebruik van sociale media. 

• Meer structureel en vaker communiceren. 

• Een digitaal platform inrichten waar inwoners hun inbreng kunnen hebben. 

• Online vergaderingen met onbeperkte toegang. 

• Om deze verbeteringen te realiseren zijn structurele formatie en de bijbehorende 

financiële middelen nodig. 
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- Einde rapport - 


