Notitie over rubriek Raadspagina in het Stadsnieuws
Aan het presidium

INT21-2904

Om ons voor te bereiden op deze verkiezingen en de herindeling per 1 januari aanstaande moet
er even nagedacht worden over het format van de raadspagina in het Stadsnieuws.
Nu kent de raadspagina, naast de commissie- en raadsagenda’s twee rubrieken: “De plek van …”
en “De visie van…”.
Graag wil ik van het presidium horen:
a. of er aanleiding is om de rubrieken qua invulling een ander karakter te geven of dat we deze
aanhouden. Ik stel voor om de rubrieken aan te houden, maar dat deze vrij te kiezen zijn;
b. of de vier edities 16 t/m 19 over alle partijen (2 per editie) verdeeld kunnen worden
(de verdeling is willekeurig gekozen);
c. editie 15 vanwege een verschijning kort na het reces geen invulling te geven met de rubrieken;
d. edities 20 t/m 23 niet in te vullen met de rubrieken, maar te benutten voor algemene informatie
over harmonisatie-onderwerpen en voorbereiding op de bestuurlijke fusie.

nr

verschijningsdatum

Rubriek 1

Rubriek 2
Invullen met agenda’s
Cie./ raad / fusieraad

15
16
17
18
19
20

3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november

21
22
23

26 november
10 december
24 december

--VVD
Senioren Dijk & Waard
HOP
PvdA
---------

--D66
CDA
GroenLinks
ChristenUnie
---------

24 november
herindelingsverkiezingen
Info harmonisatie
Info harmonisatie
Info harmonisatie

Toelichting van mijn kant is dat de rubrieken in het Stadsnieuws bedoeld blijven om de gezichten
van de raadsleden de nodige bekendheid te geven aan de hand van of een plek in de gemeente
of aan de hand van hun visie op een bepaald vlak.
De rubrieken in de laatste edities zijn dus niet te gebruiken als pure verkiezingspromotie.
Daarvoor komt er begin november een uitgebreide verkiezingskrant uit.
16 juni 2021
Hans Wijnveen
wnd. raadsgriffier

