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Aanleiding
Tijdens de informatievergadering Bestuur en Beheer van 24 januari 2017 werd toegezegd dat de raad 
wordt betrokken bij het besluit om op termijn de papieren gemeentelijke informatiepagina te 
beëindigen. Hoewel beëindiging op dit moment niet aan de orde is, informeren we u graag over de 
huidige stand van zaken rond de publicatie van de informatiepagina.

Informatie
Tot vorig jaar vond in het najaar steeds een meervoudig onderhandse aanbesteding plaats waarbij 
uitgevers van weekbladen die in de gemeente verschijnen de kans kregen een aanbieding te doen 
voor de publicatie van de gemeentelijke informatiepagina in hun weekblad. Nu met het verdwijnen van 
de Heusdense Courant per 1 januari 2020 alleen nog Weekblad Heusden in onze gemeente wordt 
bezorgd, is meervoudig onderhandse aanbesteding niet langer aan de orde. Gezien het huidige lokale 
medialandschap kan de gemeentelijke informatiepagina alleen nog in genoemd weekblad verschijnen.

Inmiddels is er een gesprek geweest met uitgeverij EM. De Jong (uitgever van het Weekblad 
Heusden) en zijn er afspraken gemaakt voor het komend jaar. De publicatie van de informatiepagina 
in 2020 is daarmee gewaarborgd. 

Het opheffen van de Heusdense Courant en eerder al De Scherper laten zien dat het in de huidige tijd 
niet eenvoudig is om een weekblad op bedrijfseconomisch gezonde wijze uit te geven. Met name de 
groeiende concurrentie van digitale media en het daaraan gerelateerde teruglopen van advertentie-
inkomsten zijn hiervan de oorzaak. Op dit moment zijn er geen signalen dat ook het Weekblad 
Heusden ophoudt te bestaan. We gaan er dan ook van uit dat de gemeentelijke informatiepagina Nu & 
Morgen gewoon iedere week bij onze inwoners op de mat valt. Zodra daarin verandering komt, 
informeren we u daarover.

Bezorging
Afgelopen week kwamen uit de informatievergadering Bestuur en Beheer signalen dat raadsleden 
regelmatig klachten ontvangen over de bezorging van het Weekblad Heusden. Omdat we ons bewust 
zijn dat een goede bezorging de achilleshiel is van ieder weekblad, hebben we daarover goede 
afspraken gemaakt met uitgeverij EM. De Jong. Zo heeft de uitgever afgelopen jaar het aantal 
afhaalpunten in de kernen uitgebreid, zodat mensen die de krant niet in de bus hebben ontvangen 
daar alsnog een exemplaar kunnen afhalen. Ook krijgt iedereen die via de website van het Weekblad 
Heusden een bezorgklacht indient per ommegaande het weekblad digitaal toegestuurd. 

Het is overigens een illusie te denken dat het weekblad iedere week bij alle huishoudens in de 
gemeente op de mat valt. Alle weekbladen in Nederland hebben te maken met bezorgproblemen, 
omdat ze afhankelijk zijn van hoe de bezorgers hun werk doen en hoe snel er een vervanger wordt 
gevonden als een bezorger zijn baantje opzegt. Overigens zijn bij de gemeente de afgelopen tijd geen 
klachten over de bezorging binnengekomen.  



Toezegging
De toezegging die in januari 2017 werd gedaan, willen we hiermee afhandelen. Mochten we, al dan 
niet gedwongen door de omstandigheden, willen overgaan op het louter digitaal uitbrengen van de 
informatiepagina, dan zullen we de raad hierbij tijdig betrekken.

Bijlagen: geen.


