
Barendrecht, 28 april 2021

Betreft: Vragen uitbreiding ‘Webcare’ middels ‘Newsroom’

Geacht college,

In 2019 bent u gestart met de pilot ‘Newsroom’. In 2020 is deze verlengd. Volgens een overzicht van acties 
uit het collegeprogramma betreft het hier een uitbreiding van ‘webcare’ waarmee “verschillende platforms 
en sociale media kunnen worden gevolgd.” We zie nu ook dat de BAR-organisatie een vacature coördinator 
‘Newsroom’ heeft opengesteld. En daaruit blijkt dat het in 2021 de bedoeling is om definitief een 
‘Newsroom’ op te zetten waarmee “communicatie real-time afgestemd kan worden op de samenleving” in 
BAR-verband.

Een ‘Newsroom’ wordt veelal omschreven als een ruimte met een grote monitor, aangevuld met 
computerschermen met daarachter communicatiemedewerkers, redacteurs, data-analisten en 
beleidsmedewerkers. Het team dat hier werkt volgt het nieuws, sociale media en andere 
communicatiekanalen om in ‘real-time’ te monitoren wat er speelt in de samenleving. Het team neemt ook 
de functie van ‘webcare’ op zich door te communiceren met burgers, aan reputatiemanagement te doen en
voor intern organisatiegebruik een nieuwsbrief op te stellen met daarin de belangrijkste thema’s die op dat 
moment gaande zijn. In de Voorjaarsnota 2020 stelt het college op p. 27 het volgende over de ‘Newsroom’: 
“Hierdoor kunnen we continu monitoren wat er over de gemeente (en organisatie) op social media en in 
traditionele media gezegd wordt. Met de inzet van de Newsroom weten we sneller wat er speelt in de 
gemeente en kunnen we daar pro-actiever op inspelen.”

De fractie van EVB heeft daarover de volgende vragen:

1. In het collegeprogramma treffen we op p. 36 slechts de posten “afstemmen communicatiekanalen op 
de Barendrechtse samenleving” (2020, eenmalig 25.000 euro) en “webcare uitbreiden” (60.000 per jaar
vanaf 2020). Het begrip ‘Newsroom’ wordt niet gebruikt. We treffen de term voor het eerst in de 
Voorjaarsnota 2020 (structureel 60.000 euro vanaf 2021). EVB stelde er toen vragen over. In het 
document ‘Voortgang acties collegeprogramma’ (08-02-2021) keert de term terug. 

a. Waarom kiest u ervoor de raad niet pro-actief te informeren over de opzet en resultaten van 
de ‘Newsroom’? 

b. Waarom is de raad niet geïnformeerd over het beëindigen van de pilotfase en omzetting van de
‘Newsroom’ in definitief beleid? 

c. Kunt u dit voor beiden alsnog doen? 
d. Kunt u ons informeren over het aanbestedingsproces, de incidentele en structurele kosten die 

hiermee gemoeid zijn en de argumenten die ertoe hebben geleid dat de ‘Newsroom’ definitief 
beleid wordt?

e. Uit welke budgetten wordt dit gefinancierd? Nieuwe of bestaande budgetten? Gemeentelijk of 
via de BAR-organisatie? 

2. Wat zijn uw beleidsdoelstellingen m.b.t. het gebruik van de ‘Newsroom’? Welke resultaten heeft u 
zichzelf gesteld en in hoeverre rechtvaardigen die de investering?
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3. Stel dat we besluiten om geen gebruik te maken van het ‘Newsroom’ concept, wat gaat er dan mis? En 
hoeveel besparing zou het in BAR-verband en voor Barendrecht in totaal opleveren als we besluiten 
hier van af te zien c.q. mee te stoppen? 

4. Kunt u beschrijven hoe de ‘Newsroom’ organisatorisch wordt ingericht binnen de gemeentelijke 
organisatie? Hoeveel FTE er onder de ‘Newsroom’ gaan vallen en wat voor functie(groepen) binnen en/
of met de BAR-’Newsroom’ gaan werken?

5. Het ‘Newsroom’-concept wint aan populariteit in bestuurlijk Nederland. Een sluitende definitie van het 
concept hebben wij echter nog niet kunnen vinden. 

a. Wat voor type ‘Newsroom’ wil u in gebruik gaan nemen? 
b. Welke invloed gaat het gebruik ervan hebben op bestaande organisatiestructuren en 

werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie? 
c. Wat gaat u doen met de verzamelde data?

6. In hoeverre wordt er met het gebruik van de ‘Newsroom’ voldaan aan AVG-wetgeving en artikel 8 van 
het Handvest grondrechten EU? Waar kunnen personen naartoe met vragen en/of klachten over 
verzamelde data en de ‘Newsroom’?

7. Op welke manier wordt de integriteit van de opgeslagen data gewaarborgd? Zowel op het vlak van IT-
beveiliging, als interne data huishouding en processen zoals het vastleggen van een controle- en 
waarborgingsproces, in jargon een audit- en breadcrumbtrail? 

8. De ‘Newsroom’ wordt veelal beschreven als een hulpmiddel ten behoeve van 
communicatiedoeleinden, maar zou, zo blijkt uit enkele kritische artikelen die over dit fenomeen of 
aanverwanten zijn verschenen, breder kunnen worden ingezet.  

a. In hoeverre overweegt het college de ‘Newsroom’ ook in te zetten voor wezenlijk andere zaken 
dan communicatie? Zijn daar kaders voor?
b. Sluit u uit dat u de ‘Newsroom’ gebruikt voor bijvoorbeeld het monitoren van personen die 
verdacht worden van bijstandsfraude, demonstrerende menigtes of het afvalgedrag van inwoners 
(zoals het meten hoe vaak er gebruik wordt gemaakt van de voorgenomen afvalpas, of het meten 
van de hoeveelheid klepbewegingen).

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer

P.S. woordvoerders op dit dossier zijn Richard Carlebur en Ruben van der Leer
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