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Onderwerp: Whatsapp als communicatie-instrument
Bijlage: Overzichtgemeentelijkecommunicatiemiddelen

lnleiding
Op 27 mei 2015 is aan uw raad de toezeggíng gedaan, dat u geïnformeerd zult worden over het al
dan niet inzetten van het instrument Whatsapp in contact tussen gemeente en burgers. Op 14
december is u (via Whatsapp en email) medegedeeld dat plannen hiervoor in ontwikkeling zijn en dat
het instrument onderdeel wordt van een bredere, gemeentelijke communicatiestrategie met
verschillende communicatiedoelen naar burgers. Toegezegd is toen, dat u opnieuw geïnformeerd zult
worden als plannen verder ontwikkeld zijn. Dat moment is nu daar.

Situatie
De voorbereiding voor de inzet van Whatsapp is nagenoeg gereed. Dit houdt in, dat ook
achterliggende werkprocessen en vaardigheden zijn meegenomen die nodig zijn om het instrument
voor gebruikers optimaal tot zijn recht te laten komen. Het communicatiemiddel wordt uiterlijk in juni
van dit jaar in gebruik genomen. Dat moment valt samen met de ingebruikname van de vernieuwde
gemeentelijke website die geheel en al in het teken van 'dienstverlening' staat. lmmers, ook de inzet
van Whatsapp valt binnen de sfeer van het verbeteren van dienstverlening naar burgers.
Na ingebruikname is overigens mogelijk, dat Whatsapp maximaal drie dagen uit de lucht is. Dat zal
dan buiten kantooruren zijn om overlast voor gebruikers tot een minimum te beperken. De eventuele
onderbreking hangt samen met een technische omzetting.

lnformatie
Zowel Whatsapp als de vernieuwde website maken onderdeel uit van het brede pakket aan
instrumenten dat de gemeente inzet om met bewoners te communiceren: om hen te informeren over,
te betrekken bij of hun digitale dienstverlenino aan te bieden. Voor een overzicht van alle instrumenten
die de gemeente inzet, verwijst het college u naar de bijlage.

Wij vertrouwen erop U hiermee voldoende te hebben ge'informeerd

Hoogachtend,

en wethouders van Roosendaal,

De wethouder,De

mr. J.M
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