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Als gemeente willen en zijn wij verplicht om onze inwoners te informeren over wat voor hen be-

langrijk en relevant is: beleid, werkzaamheden, plannen – noem het maar op. Het team Communi-

catie zet zich daar elke dag voor in en heeft daarvoor een mix aan online en offline middelen be-

schikbaar. Een belangrijk middel is het gemeentenieuws in de wekelijkse huis-aan-huiskrant Rijn 

en Veluwe. Eind juni 2022 loopt het contract af dat we als gemeente hebben gesloten met de uit-

gever van Rijn en Veluwe. De onderhandelingen voor een nieuw contract met BDU Media zijn net 

achter de rug. In deze raadsbrief leest u welke keuzes er zijn gemaakt en waarom, en wat die keu-

zes betekenen voor de toekomst. 

 

Gemeentenieuws in Rijn en Veluwe 

Momenteel publiceren wij wekelijks ons gemeentenieuws op circa twee pagina’s in huis-aan-huis-

krant Rijn en Veluwe, in handen van BDU Media. De krant werd eerder uitgegeven door DPG Media, 

maar is in september 2021 overgenomen door BDU Media. Het contract dat wij hadden afgesloten 

met DPG Media (in 2019) is onder dezelfde voorwaarden overgenomen. Het huidige contract loopt 

af op 1 juli 2022. Een nieuwe aanbesteding is dus nodig (en ook gaande).  

Hoewel de laatste hand nog wordt gelegd aan het contract, is al wel duidelijk dat de kosten van het 

gemeentenieuws bijna verdubbelen. BDU Media is een monopolist (er is geen andere lokale gratis 

krant die wekelijks verschijnt), maar in medialand een veel kleinere speler dan DPG Media. Vast-

houden aan het huidige tarief is voor deze uitgever financieel dan ook niet houdbaar. En wij als ge-

meente hebben geen andere partij om mee in zee te gaan. Dat bemoeilijkt onze onderhandelings-

positie. 

 

Alternatieven: (nog) niet wenselijk 

Om de kosten te beperken, lagen nog enkele opties op tafel: 1) stoppen met het gemeentenieuws 

in de krant, of 2) minder pagina’s afnemen. Beide opties hebben niet de voorkeur. In de gemeente 

Renkum is het gemeentenieuws een laagdrempelig en veelgelezen medium. Daarover heeft het in-

wonerspanel zich in 2019 nog duidelijk uitgesproken. Stoppen is dus sowieso geen wenselijke op-

tie, zeker niet op deze relatief korte termijn. 
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Ook minder pagina’s afnemen is niet wenselijk. Wanneer we teruggaan naar één pagina, kunnen 

we veel minder informatie overbrengen naar onze inwoners. Ook waardevolle informatie van Ren-

kum voor Elkaar en andere maatschappelijke partners kunnen we dan niet meer plaatsen. In de 

toekomst is dat nog een optie, maar voor zo’n overgang is meer tijd en tact nodig.  

 

Prioritering nodig 

De grote stijging van deze kostenpost is voor de komende vier jaar op te brengen uit het reguliere 

budget voor communicatie. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar dat heeft wel andere gevolgen. 

Meer geld voor het gemeentenieuws, betekent immers minder geld voor andere middelen. Daarom 

moeten we als organisatie, college en raad prioriteren waar we de resterende middelen wel en niet 

voor in willen en moeten zetten. Wat dat betreft is de timing van de nieuwe raad en binnenkort ho-

pelijk ook een nieuwe coalitie gunstig. 

 

Strategie voor de toekomst 

Deze prijsstijging laat ons wel nadenken over hoe onze communicatieve toekomst eruitziet. Im-

mers: bij een nieuw contract in 20026 zouden de prijzen nog hoger kunnen uitvallen. Dan is het 

plafond van het budget al snel in zicht en is onze onderhandelingspositie waarschijnlijk niet verbe-

terd. Daarom gaan we ons de komende jaren bezinnen op de communicatiestrategie en de plek die 

het gemeentenieuws daarin inneemt. In die strategie kunnen we rekening houden met een gefa-

seerde afname van het aantal pagina's gemeentenieuws.  

 

Tot slot 

Op korte termijn verandert er dus niets. Het gemeentenieuws blijft bestaan, met de twee pagina’s 

die we gewend zijn, binnen de begroting. Het vraagt ons wel om alert te zijn op waar we de over-

gebleven middelen nog voor inzetten. Op de achtergrond gaan we verder aan de slag met onze 

communicatie-strategie voor de lange termijn, waarin we de rol van het gemeentenieuws wegen en 

herijken om voorbereid te zijn op de toekomst en tegemoet te blijven komen aan de informatiebe-

hoefte van onze inwoners – op papier én digitaal. 
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