
NOTITIE 
Motie Vreemd – Communiceer Anders! 

Overzicht communicatie via Facebook over raadsvoorstellen in het jaar 2020 

Ter voorbereiding op de motie vreemd heeft de fractie van Houten Anders! alle communicatie van 
Facebook via de gemeentepagina beoordeeld. Het valt de fractie op dat er slechts een enkele keer 
gesproken wordt over de rol van de gemeenteraad in een (voor)genomen beslissing.  

In veruit de meeste publicaties, doet het bericht vermoeden, dat de beslissing al genomen is. 
Daarmee wordt voorkomen dat inwoners betrokken zijn bij de te nemen beslissingen.  

Legenda 
Inwoners worden voorafgaand aan de raadsvergadering betrokken óf rol 
van de gemeenteraad wordt naderhand correct verwoord. 
Inwoners worden geïnformeerd over (een deel van) het proces. 
Inwoners worden betrokken en geïnformeerd na besluit gemeenteraad. 
Weinig tot geen context over proces en status van de beslissing. 
Communicatie voor het raadsbesluit uit, zonder disclaimer. Iemand kan 
gemakkelijk denken dat het besluit al genomen is. 

Onderwerp Besluitvormende 
raad 

Publicatiedatum URL 

De Geer 
+ oproep! 

10 februari 6 februari 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/photos/a
.687695181370180/1841353212671032  

Agrarische 
Structuurversterking 

10 maart 2020 14 februari 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/photos/a
.687695181370180/1847804102025943  

Sociale Koers 10 maart 2020 20 februari 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/posts/18
53420434797643  

Energieplan 11 februari 2020 27 februari 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/photos/a
.687695181370180/1859664057506614  

De ontwerp-RES 
+ raadsinfo

7 mei 2020 26 maart 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/photos/a
.687695181370180/1884588851680801  

De ontwerp-RES 
(zonder info) 

7 mei 2020 26 maart 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/posts/18
84589235014096  

Vervolg op evaluatie 
uitnodigingskader 
zonnevelden 

19 mei 2020 24 april 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/posts/19
09353759204310 

Sociale Koers 19 mei 2020 29 april 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/posts/19
14216062051413  

Ruimtelijke Koers: + 
Oproep indienen 
zienswijze 

Sluitingsdatum: 
18 juni 2020 

15 mei 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/posts/19
28453717294314 

Ruimtelijke Koers 
+ Oproep indienen 
zienswijze

Sluitingsdatum: 
18 juni 2020 

18 juni 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/photos/a
.687695181370180/1961156644024021  

Ruimtelijke Koers 8 december 2020 14 juli 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/photos/a
.687695181370180/1985643888241963  

Ruimtelijke Koers 8 december 2020 30 september 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/photos/a
.687695181370180/2060021244137560  

Ruimtelijke Koers 8 december 2020 16 oktober 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/posts/20
76251212514563  
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RES Nog niet bekend 
wanneer in de 

gemeenteraad is 
ook een antwoord. 

20 oktober 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/posts/20
80574128748938 

Ruimtelijke Koers 
+ info over proces

8 december 2020 27 oktober 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/photos/a
.687695181370180/2088498347956516  

Ruimtelijke Koers 8 december 2020 28 oktober 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/photos/a
.687695181370180/2089186747887676  

Ruimtelijke Koers 8 december 2020 4 november 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/photos/a
.687695181370180/2096585930481091  

Ruimtelijke Koers 8 december 2020 20 november 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/photos/a
.687695181370180/2112552088884475  

Ruimtelijke Koers 19 januari 2021 25 november 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/posts/21
17071355099215  

Ruimtelijke Koers 19 januari 2021 10 december 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/posts/21
30418317097852  

Carbid schieten 
+ vermelding
gemeenteraad

1 december 2020 10 december 2020 https://www.facebook.com/gemhouten/posts/21
28749287264755 

Communicatie van het college met de gemeenteraad (en de pers). 

Verder is het de fractie opgevallen dat het college veel informatie deelt met de pers, waar de 
gemeenteraad pas later (of soms zelfs helemaal niet) van op de hoogte wordt gebracht. Het is 
minstens onhandig als de gemeenteraad niet alle informatie tegelijk met de pers ontvangt. Hieronder 
staan een paar voorbeelden die de fractie zijn bijgebleven, maar het terugzoeken van alle 
persmomenten van het college is een te tijdrovende zaak.   

VOORBEELDEN 

Voorbeelden bij de communicatie achteraf richting de gemeenteraad (of helemaal geen bericht 
ontvangen):  

1) Uitspraak windmolenpark (geen bericht ontvangen): https://www.houten.nl/nieuws/rechter-
doet-uitspraak-over-windpark-houten

2) Buitenwereld (persbericht pas ná publicatie ontvangen, raadsinformatiebrief pas na
uitvoering): https://www.houten.nl/nieuws/gemeente-en-buitenwereld-gaan-samen-voor-
een-goede-overdracht-van-de-kinderboerderij-en-speeltuin

3) Communicatie gemeentewebsite: (Heeft meermaals in de begroting gestaan, verder nooit
bericht over gehad): https://www.houten.nl/nieuws/houtennl-is-vernieuwd-en-verbeterd

4) Wethouder Geerdes in het Groentje op vrijdag 13 maart 2020, de koers werd pas op 7 april
2020 gedeeld: https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/politiek/328295/afronding-ruimtelijke-
koers-zicht-hoe-gaat-het-verder-met-de-plannen-voor-4000-5000

5) Wethouder van Dalen over de 30 parkeerplaatsen aan de Bouw. 3 september 2019 (is het
resultaat van een aangekondigd traject in een raadsinformatiebrief van 2017)
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1953848/houten-dertig-extra-parkeerplaatsen-langs-de-
bouw.html
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