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Gevraagd besluit: 
U wordt gevraagd akkoord te gaan met het raadscommunicatieplan 2023-2026. 
 

Samenvatting: 
Eind dit jaar loopt het huidige communicatieplan voor de Dordtse gemeenteraad ten 
einde. Tijd voor een nieuw plan! De afgelopen maanden is gewerkt aan het nieuwe 
communicatieplan voor de periode 2023-2026.  

Voor de totstandkoming van dit plan is met verschillende partijen gesproken. Met 
inwoners uit de stad, communicatieprofessionals uit de gemeente, maar ook 
wijkmanagers, jongerenwerkers, Prodemos, de jongerenraad en natuurlijk de fracties. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van een 4-tal onderzoeken; het onderzoek naar 
gemeentenieuws, het onderzoek naar hoe de Dordtenaar geïnformeerd wil worden, het 
onderzoek naar raadscommunicatie én de enquête voor raads- en commissieleden.   

Op dinsdag 11 oktober hebben 13 raads- en commissieleden tijdens de Dordtse Dinsdag 
input geleverd om het conceptueel plan verder aan te scherpen. Bij het maken van 
keuzes uit communicatiemiddelen om binnen het budget te blijven viel de 
nieuwjaarsboodschap en de ideeënmarkt af. Deze zijn nu uit het plan gehaald. Daarnaast 
wilde het merendeel niet meer elke week een pagina in het huis-aan-huis blad maar 1 
keer in de maand een special waarbij alle fracties hun bijdrage kunnen leveren. Uit het 
overleg bleek ook dat het merendeel van de aanwezigen enthousiast is over een podcast. 
De fracties gaven ook aan meer vernieuwing te willen zien om jongeren te bereiken. 
Daarom is contact gezocht met een jongerenorganisatie uit Dordrecht, daarnaast is 
Prodemos benaderd voor de programma's en het maatwerk dat zij aan kunnen bieden. 
Verder werd de behoefte uitgesproken om 2x per jaar de communicatie te evalueren op 
basis van de statistieken van sociale media en de website. Deze punten zijn nu verwerkt 
in het plan.  

Een aantal van de aangedragen suggesties is niet verwerkt in het plan. Bijvoorbeeld het 
gebruik van het sociale media kanaal Tiktok voor de raad. De gemeente Dordrecht maakt 
bewust geen gebruik van Tiktok vanwege veiligheidsreden. De griffie volgt het beleid van 
de gemeente hierin. Ook het gebruik van wijkkranten is niet opgenomen in het plan, 
omdat de raad dit middel enkel incidenteel in kan zetten om een klein deel van de 
doelgroep te bereiken.  

Financiële consequenties: 
Kosten worden gedekt uit het hiervoor gereserveerde budget. Let op; de tarieven van het 
huis-aan-huis blad verdubbelen vanaf volgend jaar. Om het gemeentenieuws en de 
gemeenteraad niet te laten versnipperen volgt de gemeenteraad het beleid van de 
gemeente. Indien de gemeente door blijft gaan met het plaatsen van het 
gemeentenieuws in Dordt Centraal heeft dit gevolgen voor het communicatiebudget. Er 
moet dan overwogen worden of het budget verhoogd moet worden of dat er 



 
communicatieactiviteiten niet uitgevoerd kunnen worden. Indien de gemeente op een 
andere manier het gemeentenieuws naar buiten brengt, brengt de raadsgriffie u daarvan 
op de hoogte. 

Vergaderstukken: 
- Raadscommunicatieplan 2023-2026 

- Planning  

- OCD onderzoek naar gemeentenieuws  

- Onderzoek naar hoe de Dordtenaar geïnformeerd wil worden (Febe van Benschop) 

- OCD onderzoek naar raadscommunicatie 

Vervolgproces: 
Na instemming van het presidium voor het raadscommunicatieplan 2023-2026 worden 
de nieuwe ideeën verder uitgewerkt.  

 


