
 
 
NOTITIE van college aan de raad 
 
datum   : 23 april 2013 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Planning en kostenindicatie nieuwsbrief 'Nieuw Gemeentehuis' 

Portefeuillehouder : Hetty Hafkamp  

Inlichtingen bij  : Lucien van der Plaats 

 

Aanleiding  
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de tijdelijke vakcommissie 

gemeentehuis van 12 maart door Hetty Hafkamp. 
 

 Tijdens de vergadering op 12 maart hebben de dames De Ruiter en Paping en de 
portefeuillehouder aangegeven dat zij de communicatie naar de inwoners over het traject 
nieuw gemeentehuis graag willen continueren. Het college heeft positief gereageerd op 
dit verzoek.. De eerste editie is inmiddels verspreid. Deze memo geeft meer informatie 
over de inhoud, planning en kosten. 

  
 
Inhoud en planning 
In totaal verschijnen er drie nieuwsbrieven:  
 
De eerste editie  
Deze is verschenen in de week van 8 april. Hierin werd (op basis van de inhoud van de 
gemeentekrant van 27 februari) een korte schets gegeven van de huidige stand van zaken: 
 
• Korte voorgeschiedenis 
• Waarom is het nu zaak dat er een besluit komt? 
• Hoe ziet het besluitvormingsproces eruit? 

 
De tweede editie 
Op 7 mei presenteert Twijnstra & Gudde de resultaten van haar second opinion onderzoek 
aan de vakcommissie Nieuw Gemeentehuis. De tweede editie van de nieuwsbrief verschijnt 
kort daarop (de week van 20 mei) en behandelt deze resultaten en gaat dieper in op de 
diverse scenario’s die de raad heeft laten onderzoeken: 
 
• Wat zijn de belangrijkste conclusies van T&G? 
• Wat houden de vier huisvestingsscenario’s in? 
• Wat zijn de te verwachten consequenties van de diverse scenario’s (qua kosten, 

flexibiliteit en duurzaamheid?) 
• Hoe verhoudt zich dat tot de financiële situatie van de gemeente (n.a.v. de ingezonden 

brieven aan de raad)? 



 
De derde editie 
Op 27 juni neemt de raad een definitief besluit over de huisvesting van de organisatie en het 
bestuur. Kort daarna (16 juli) verschijnt een nieuwsbrief waarin dit besluit wordt toegelicht: 
 
• Wat is het definitieve raadsbesluit? 
• Wat zijn daarvan de belangrijkste consequenties? 
• Hoe zien de vervolgstappen eruit? 

 
 
Kostenindicatie 
 
Per nieuwsbriefeditie: 
 

Opmaak: € 237,50 

Drukwerk: € 2.653,00 

Huis aan huisbezorging:  € 1.200,00 

Totaal per nieuwsbriefeditie € 4.090,50 
 

Totaal voor drie nieuwsbriefedities: € 12.271,50  
 
Naar schatting kost het produceren van de teksten, het afstemmen en de 
productiebegeleiding van de drie nieuwsbrieven ca. 60 uur inzet van de interne afdeling 
Communicatie van de gemeente. 
 
In overleg met de griffier is besloten dat, aangezien deze nieuwsbrief tot stand komt als een 
co-productie tussen raad en college, de kosten voor deze nieuwsbrief voor 50% wordt 
gefinancierd uit raadsbudget en voor 50% uit het algemene communicatiebudget. 
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