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Vaststellen notitie
"Waalwijk werkt
aan communicatie
2.0"
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Samenvatting / toelichting
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u
bijgaand de 2e administratieve begrotingswijziging 2017
aan.
Team Communicatie heeft de afgelopen maanden zijn visie
op communicatie met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen op papier gezet. Dit afgezet
tegen trends en ontwikkelingen, nu en in de komende
jaren. Rode draad in de notitie “Waalwijk werkt aan
communicatie 2.0” is het nog centraler stellen van de
doelgroepen door persoonlijkere communicatie. Dus meer
beeld, minder tekst en nog proactiever omgaan met
collegebesluiten en andere interessante gemeentelijke
plannen. In alle uitingen stellen we de inhoudelijke
boodschap centraal, niet de afzender ervan.
Als het gaat om de gekozen communicatiemiddelen
kunnen accenten anders komen te liggen, gelet op een
voorkeur voor digitale communicatie. Uiteraard kijken we
scherp naar de behoefte van de doelgroep. Daarbij hebben
we specifiek aandacht voor senioren. Zo gaan we
ongewijzigd door met de bij hen populaire
gemeentepagina in Weekblad Waalwijk.
De uitgangspunten in de notitie zijn op 18 april 2017
tijdens een middagsessie in het college besproken. Daar
werd positief gereageerd. In eerste instantie was dit stuk
bedoeld voor de collegevergadering van 27 juni 2017. In
overleg met portefeuillehouder Kleijngeld en wethouder
Van Groos medio juli zijn nog diverse tekstdelen
aangepast, vooral bij de zes beslispunten op pagina acht.
We vragen het college in te stemmen met genoemde

Besluit
Het college besluit tot vaststelling van de 2e
administratieve begrotingswijziging 2017, met dien
verstande dat bij de toelichting punt b wordt
aangevuld dat het de taakstelling beheer openbare
ruimte betreft.
Het college besluit,
in te stemmen met de notitie "Waalwijk werkt aan
communicatie 2.0", met dien verstande dat op
bladzijde 7 bij "binnen naar buiten brengen" de tekst
over het B&W-journaal en sociale media minder
stellig wordt geformuleerd. Bovendien in de notitie
opnemen dat de totstandkoming ook met
medewerking van buiten de organisatie heeft
plaatsgevonden.
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notitie. Op verzoek van de portefeuillehouder is
bijgevoegde bestuurdersbrief is opgesteld.

