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Bijlage:  

 

  

Onderwerp: Communicatieadviseur raad 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De raad heeft aangegeven graag meer bekendheid te willen geven aan haar rol als 

volksvertegenwoordiger en de behoefte te hebben om zich meer te profileren op specifieke 

onderwerpen. Er is een aanzet gemaakt voor een communicatieplan en over de benodigde 

capaciteit om dit te realiseren. Over dit thema is gesproken in het fractievoorzittersoverleg van 19 

september 2019. Daar is afgesproken dat de griffier een advies uitwerkt voor een 

communicatieadviseur voor de raad, inclusief een taakomschrijving, vertaling naar uren, inbedding 

bij griffie/organisatie en de daarmee gepaard gaande kosten. Dit voorstel is vervolgens in de 

driehoek afgestemd en voorgelegd aan de fractievoorzitters. De fractievoorzitters hebben 

ingestemd met dit advies en informeren de raad middels deze raadsbrief over dit voornemen.  

 

Communicatieadviseur voor de raad 

Tot heden is de communicatieondersteuning van de raad verzorgd door het team Communicatie. De 

ervaring is dat twee opdrachtgevers (college en raad) dienen – gelet op de verschillende rollen en 

taken – soms lastig is. Gezien de ambitie van de raad is het wenselijk om ervaren 

communicatiecapaciteit voor raadscommunicatie te organiseren. Het is belangrijk dat de 

raadscommunicatieadviseur een eigenstandige verantwoordelijkheid vanuit de raad op zich neemt. 

Daarbij wordt gedacht aan 0,5 fte (20 p/w).  Er is geïnventariseerd welke wensen er leven op het 

gebied van communicatie. De taken zijn zowel strategisch als inhoudelijk/uitvoerend van karakter.  

 

Strategische taken: 

- Communicatievisie voor de raad opstellen;  

- Communicatieadviesfunctie naar raadsvoorzitter, griffier, griffie en raadsleden; 

- Opstellen van een bekendheidsplan voor de raad: (algemeen, maar ook over specifieke 

onderwerpen waarbij de raad zich wil profileren zoals bijvoorbeeld Omgevingswet, 

gaswinnings- en zoutwinningsdossier, Nationaal Programma Groningen etc.; 
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- Advisering van griffie bij externe communicatie (heldere teksten / vaste huisstijl); 

- Interactieve werkvormen ontwikkelen met inwonersbetrokkenheid; 

- Onderhouden van contacten met de media/pers. 

 

Inhoudelijke taken: 

- Vergroten van de zichtbaarheid van de raad in de samenleving. Door bijvoorbeeld   

journalistieke teksten aanleveren voor de gemeentepagina (zoals profiel van een raadslid 

inhoudelijke samenvattingen van raadsvergaderingen)  nieuwsberichten en persberichten 

opstellen, (laten) maken van filmpjes, het houden van interviews, het regelmatig 

(maand/kwartaal) uitgeven van een nieuwsbrief voor burgers  etc.; 

- Redactie van publicatie van begrotingspagina’s met fractiestandpunten etc. voor het 

begrotingsdebat; 

- Eindredactie over informatie van de gemeenteraad in lokale media, internet en 

raadsinformatiesysteem en op gebied van e-democratie (inhoudelijk inrichten Consul); 

- Onderhouden sociale media; zelf actief zijn op bijvoorbeeld facebook, twitter Instagram, 

maar ook het bijhouden en duiden van activiteiten op sociale media. 

 

Advies over wijze van invullen vacature en financiën 

Van belang is dat de raad een onafhankelijk adviseur krijgt met oog voor de raad en de griffie. 

Daarbij wordt geadviseerd in te zetten op een meer ervaren communicatieadviseur (3-5 jaar 

gemeentelijke ervaring), die goed kan adviseren, gepast kan tegenspreken en beschikt over goede 

redactionele en relationele vaardigheden. Het adviseurschap spitst zich toe op twee niveaus: 

strategisch en inhoudelijk. Het is nu nog niet exact aan te geven hoe deze twee zich qua 

tijdsinvulling tot elkaar verhouden. 

 

Daarom is afgesproken om de functie eerst tijdelijk, als een pioniersfunctie, open te stellen.  

Dit geeft de mogelijkheid ervaringen op te doen en vanuit een evaluatie na ongeveer 8 maanden 

gefundeerd te  besluiten over voortzetting en de invulling van de functie.  

De raadscommunicatieadviseur valt binnen de formatie griffie. De  raadscommunicatieadviseur 

heeft één leidinggevende en kan zich volledig richten op de raad en advisering van de raadsgriffie. 

Een goede samenwerking met  het team communicatie is belangrijk, gelet op het belang van een 

goede afstemming, deskundigheidsbevordering/ontwikkeling beroepsgroep communicatieadviseurs, 

maar wel vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid ten opzichte van de raad. Er is een goede 

en regelmatige afstemming tussen de griffie en het team Communicatie. 

 

Financiële consequenties: 

Er is binnen de griffie op dit  moment geen formatieve ruimte. Er zal dus iemand moeten worden 

geworven. Er zijn twee mogelijkheden om de functie rechtspositioneel in te vullen. De keuze heeft 

verschillende financiële consequenties. 

1. Via een freelancer met ruime ervaring met communicatie binnen een gemeentelijk politiek 

bestuurlijke omgeving. (freelance tarief: dit ligt tussen de €60,00 en €90,00 excl. Btw) Dit 

komt neer op een totaal van 63.000 Euro per jaar. 

2. Via een jaarcontract en Inschaling in functieschaal 10  binnen HR21. (loonkosten per uur 

€43,70). Dit komt neer op een totaal 42.000 Euro per jaar.  

 

De keuze voor het inhuren van een freelancer is kostentechnisch het duurst. Daarom is afgesproken 
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in te zetten op optie 2, dus een jaarcontract met inschaling in schaal 10.   

 

Dekking: 

Het ministerie van BZK heeft financiële middelen beschikbaar gesteld aan de raden en griffies van 

de 7 aardbevingsgemeenten. De aanleiding was dat tijdens het bezoek van Minister Ollongren op 17 

juni 2019 aan onze provincie, zij daar tegen de raadsleden heeft gezegd naast hen te willen staan 

in de aardbevingsproblematiek. Beseffende dat de raadsleden en de griffies onder extra druk staan 

in deze problematiek, heeft zij middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de raden in 

hun volksvertegenwoordigende rol. Dit komt er nu concreet op neer dat er per gemeenteraad een 

bedrag a 71.900 Euro beschikbaar is gesteld. Dit bedrag mag in de brede zin van het woord gebruikt 

worden voor de versterking en ondersteuning van de raad en griffie. Het bedrag is inmiddels via de 

decembercirculaire van het gemeentefonds beschikbaar gesteld.  

 

Mocht na evaluatie blijken dat er de wens is om een permanente raadscommunicatieadviseur toe te 

voegen, dan zal via de gebruikelijke weg om uitbreiding van de formatie moeten worden gevraagd. 

 

Samenvattend: 

Hebben de fractievoorzitters voorgesteld om: 

1. over te gaan tot werving van een raadscommunicatieadviseur in loonschaal 10 voor de 

periode van 1 jaar; 

2. De functie te beleggen bij de griffie; 

3. Na de periode van 8 maanden vindt er een evaluatie plaats en wordt besloten of de functie 

een toegevoegde waarde heeft voor de raad; 

4. Wanneer er sprake is van een toegevoegde waarde is het afhankelijk van de financiële 

mogelijkheden of het op welke wijze de functie zal worden voortgezet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractievoorzitters van de raad van Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn F.M. Bouwman 

Burgemeester Griffier 
 


