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Uw kenmerk

Onderwerp
vragen art 38

Geachte leden van de fractie Pro Venray,
Uw fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de contacten tussen onze afdeling Communicatie
en de (hoofd)redactie van nieuwsblad Peel en Maas. Hieronder vindt u uw vragen, met daaronder
onze antwoorden.
1. Klopt het dat woordvoerders van de gemeente meermaals contact hebben
gezocht met Peel en Maas vanwege kritiek op het plaatsen van en/of de inhoud
van ingezonden brieven?
Medewerkers van de afdeling communicatie van de gemeente Venray hebben regelmatig contact
met (lokale) media, waaronder Peel en Maas. Vaak gaat het om vragen vanuit de pers, die
beantwoord dienen te worden. Het is in de journalistiek echter hoogst ongebruikelijk dat de
redactie vóór publicatie van een ingezonden brief contact opneemt met degene waarover het gaat
(bijvoorbeeld de gemeente). Vanuit de gemeente is het zeker geen gewoonte om contact te zoeken
met de media voor het bekritiseren van mogelijk ingezonden brieven.
Voor zover ons bekend, is het slechts éénmaal voorgekomen dat vanuit de ambtelijke organisatie is
gereageerd op een ingezonden stuk in Peel en Maas. De afdeling communicatie heeft in dit
specifieke geval, waaraan in het genoemde artikel in Peel en Maas wordt gerefereerd, contact
gezocht met de betreffende journalist naar aanleiding van een ingezonden brief. Dit was een
eenmalige uitzondering op de hierboven vermelde regel.
2. Zo ja, waarom is dit gebeurd? Of om met de woorden van hoofdredacteur te
spreken: ‘Waar bemoeit de gemeente zich mee?’
Het ging in dit specifieke geval om een ingezonden brief waarin aantijgingen richting een
medewerker van de gemeente Venray werden gedaan. In deze ingezonden brief werd de integriteit
van de betreffende medewerker in twijfel getrokken en de suggestie gewekt dat de medewerker
zijn ontslag zou moeten indienen.
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De afdeling communicatie heeft vervolgens contact opgenomen met de redactie van Peel en Maas
en de vraag gesteld waarom deze ongefundeerde aantijgingen zonder principes van hoor- en
wederhoor zijn geplaatst. Op dat moment heeft de afdeling zich onvoldoende gerealiseerd dat een
ingezonden brief geen journalistiek product is dat aan het principe van hoor en wederhoor dient te
voldoen.
3. Wat is de opvatting van het college hierover?
Ons college hecht aan maximale transparantie en is blij met een gedegen (lokale) pers. Goede
onderzoeksjournalistiek is een belangrijke waakhond van de democratie. Daarom betreurt het
college dat een journalist het contact met onze medewerker van de afdeling communicatie destijds
als onprettig heeft ervaren. De betreffende medewerker en journalist hebben vervolgens deze
éénmalige kwestie telefonisch uitgesproken
4. Klopt het dat Peel en Maas meermaals de suggestie heeft gedaan om contact op
te nemen met de inzenders?
Het klopt dat de redactie van de Peel en Maas meermaals deze suggestie heeft gedaan.
5. Wat is er met deze suggesties gedaan?
Het moge duidelijk zijn dat ons college regelmatig in gesprek gaat met inwoners van onze
gemeente. Wij hechten grote waarde aan een goede omgevingsdialoog, aan gesprekken met
omwonenden en betrokkenen en aan goede informatie-uitwisseling bij alle gemeentelijke trajecten.
De briefschrijver heeft in dit geval echter gekozen voor het middel “ingezonden brieven” om zich
via de krant te uiten en niet de gemeente hierover zelf te benaderen. Een ingezonden brief biedt de
lezer van de krant namelijk de mogelijkheid om te reageren op onderwerpen waarover de krant
geschreven heeft.
Contact zoeken met onze inwoners is een goede zaak, zeker als die zich rechtstreeks tot ons
richten. In het geval van een “ingezonden brief” ligt dat naar ons idee anders.
6. Wat vindt u ervan dat Peel en Maas op dit moment het gevoel heeft dat men niet
serieus wordt genomen, onder meer als het gaat om de snelheid van het
beantwoorden van vragen en het ‘zaken onnodig bagatelliseren en vertragen’?
Het college betreurt het dat dit gevoel achteraf bij hoofdredacteur Koenen is ontstaan. Het college
distantieert zich echter van zijn opmerking “zaken onnodig bagatelliseren en vertragen”. Het
college hecht aan een zorgvuldige beantwoording van vragen, die naast onderzoek vaak vragen om
een collegebrede bespreking. We nemen een zorgvuldige beantwoording uiterst serieus. Dat heeft
zijn tijd nodig, maar dat is iets anders dan bagatelliseren en vertragen.
7. Wat gaat u eraan doen om dit gevoel weg te nemen?
Zoals onder 3 reeds is vermeld is deze kwestie destijds via een telefoongesprek tussen betreffende
medewerker en journalist uitgesproken. Alle daaropvolgende zaken zijn vervolgens in goede orde
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verlopen. ‘Wij vinden het jammer als bij Peel en Maas dit gevoel niet is weggenomen. Wij staan
open voor een vervolggesprek, als daar behoefte aan is’.

We gaan ervan uit hiermee uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

burgemeester

secretaris

