
WERKGROEP COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

Agenda voor de werkgroep communicatie en participatie op maandag 10 mei 2021 om 20:00 uur 

via digitaal vergaderen (Microsoft Teams)

1. Opening 

20.00 uur

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

Geen mededelingen

4. Aanwijzen voorzitter

De werkgroep kiest Hester Barendse als voorzitter.

5. Brainstorm n.a.v. discussienota

De werkgroep is benieuwd wat inwoners van Leiderdorp van de raad en van 

raadscommunicatie verwachten. 

Er ontstaat een discussie over wat de werkgroep nou eigenlijk wil bereiken. Wil men de 

inwoners inzicht geven in wat de gemeenteraad doet, kan er een (digitaal) burgerpanel 

gevormd worden of moet er juist naar buiten getreden worden? Er wordt gewezen dat het 

samen leuke ideeën gaan bedenken ook een valkuil kan zijn, het is daarom belangrijk om met 

elkaar kaders af te spreken. Men is het zeer met elkaar eens dat er in deze werkgroep en in 

de vormen van communicatie als raad naar buiten toe geen plaats is voor partijpolitiek. 

De werkgroep komt overeen dat de nadruk voor deze groep moet liggen op de in het stuk 

genoemde quick wins, maximaal 2-3 dingen die zo in de laatste maanden voor de 

verkiezingen de basis kunnen leggen voor de nieuwe raad na maart 2022. 

Het moet nog blijken of de communicatie zich moet richten op een specifieke doelgroep, 

sommige partijen zouden graag meer dan alleen de ‘usual suspects’ aanspreken, en er gingen 

ook stemmen op zich te richten op jongeren. Maar hoe vind je mensen die gebruik maken 

van het door de werkgroep gekozen (sociale) media platform? Er wordt geopperd om elke 

cyclus eventueel ons te richten op een andere doelgroep.



Verschillende partijen denken anders over de invulling van de communicatie naar buiten toe.

Voor de VVD ligt de nadruk meer op thema’s, waarmee het merk Leiderdorp geladen kan 

worden met inhoud.

D66 wil graag laten zien wat de raad doet.

LPL wil burgers laten zien hoe zij invloed kunnen uitoefenen.

CDA heeft interesse in een burgerpanel en wil laten zien hoe de gemeenteraad werkt.

CU-SGP wil het persoonlijk maken: wat speelt er, hoe raakt het de inwoner en hoe kan die er 

invloed op uitoefenen?

PvdA wil een wisselwerking tussen inwoners en de raad, waardoor de raad beter weet wat er 

speelt en de inwoners zien wat de raad doet, via storytelling.

GroenLinks ziet graag aspecten van alle bovenstaande genoemde dingen terug.

Daarnaast wordt het idee geopperd om één cyclus te pakken en die uit te lichten naar buiten 

toe, om te laten zien hoe de raad tot een besluit komt, maar hier wordt nog geen besluit 

over genomen.

Er wordt besloten om te kijken of er landelijk onderzoek is gedaan naar raadscommunicatie 

en voor de volgende vergadering een specialist van de afdeling communicatie te vragen de 

werkgroep bij te staan.

6. Rondvraag

7. Verslag voorgaande vergadering

8. Sluiting
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