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Algemeen 

Social media zijn een prachtig verlengstuk van de communicatiemogelijkheden van een raadslid. Ze geven de 

mogelijkheid om gerichter en directer te communiceren met achterban en burgers. Communicatie is belangrijk 

voor raadsleden. Niet alleen om te luisteren wat er speelt in de samenleving, maar ook om verantwoording af te 

leggen aan diezelfde samenleving en te laten zien wat het inhoudt om politicus te zijn. 

 

Het gebruik van social media is vrij voor iedereen, ook voor raadsleden. Afspraken over hoe zij hun profiel(en) 

invullen en gebruiken, kunnen desgewenst in fractieverband gemaakt worden. Bijvoorbeeld over de vraag of een 

account gebruikt wordt als privépersoon, partijlid, volksvertegenwoordiger of een mix. Verantwoordelijkheid 

hiervoor ligt bij de individuele raadsleden en fracties, er zijn geen richtlijnen vanuit de raad of de griffie.  

 

Wel adviseren we om de hashtag #raad050 te (blijven) gebruiken bij berichten op Twitter die gaan over de raad 

en raads- of  commissievergaderingen. Op deze manier bevorderen we de zichtbaarheid van de gemeenteraad. 

Bovendien zijn alle relevante berichten over (het werk van) de gemeenteraad op deze manier makkelijk te 

verzamelen.  

 

Bij raads- en commissievergaderingen 

Tijdens raads- of commissievergaderingen is Twitter een geschikt middel om op een belangrijk moment het 

contact te houden met de achterban. Aan de ‘Twitter-uitwisseling’ die dan ontstaat, kunnen naast bestuurders 

ook burgers, pers en ambtenaren meedoen. Deze uitwisseling verschilt van het debat in de raadzaal. 

Er is geen voorzitter, niet alle deelnemers van de echte raadsvergadering nemen er aan deel én het kan niet door 

iedereen gevolgd worden.  

 

We zijn van mening dat richtlijnen voor het gebruik van Twitter tijdens een raadsvergadering niet nodig zijn. 

Gezond verstand en de goede omgangsvormen die al in de Groningse raad heersen, zijn voldoende om het 

digitale debat integer en fatsoenlijk te houden. Wel adviseren we u om bij Twitteren tijdens een openbare 

vergadering rekening te houden met de volgende zaken: 

- Deelnemers van de raadsvergadering die niet meedoen op Twitter, kunnen hun standpunt (of in 

extreme gevallen zichzelf) niet verdedigen. 

- Het debat waarop besluitvorming wordt gebaseerd, speelt zich af in de raadzaal, niet in de digitale 

omgeving. 

- En, zoals genoemd is Twitter niet voor iedereen te volgen. Terwijl raadsvergaderingen openbaar en 

voor iedereen zijn. 

 

  


