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Beste heer Van der Kallen,
ln uw bovengenoemde brief stelt u ons vragen over een kaartje van de burgemeester. Graag beantwoorden wij uw
vragen als volgt.
1. Hoe was de bezorging geregeld?
Antwoord: De kaartjes zijn niet per post verzonden, maar door een van onze medewerkers bij de instellingen
afgegeven. Hij deed dit op vrijwillige basis, zonder daar uren voor in rekening te brengen; een houding waar we als
gemeentebestuur veel waardering voor mogen hebben. Tijdens een van de dagelijkse postrondes in de tehuizen
werden de kaartjes vervolgens bezorgd bij de bewoners en de verzorgenden. Daarmee werd voorkomen dat het
bezorgen van de kaartjes een extra belasting zou zijn voor de zorginstellingen.
2. Wat kostte de actie?
Antwoord: De actie kostte in totaal€ 1.213,-- (excl. BTW). De kosten bestaan uit ontwerpkosten, opmaakkosten en
drukkosten. Ontwerp en opmaak komt uit op€ 350,-- en de drukkosten op€ 863,--. Dit laatste bedrag is€ 113,-- hoger
dan het aanvankelijk gecommuniceerde bedrag van€ 750,--, omdat we meer kaartjes nodig hadden. De vormgever
vond het kaartje een dermate sympathiek gebaar dat hij niet het volle pond heeft gerekend voor opmaak- en
ontwerpkosten.
3. Ten laste van welk budget komen de kosten?
Antwoord: De kosten komen ten laste van het budget Kabinet Burgemeester.
4. Hoe past een dergelijke uitgave in de uitgavenstop?
Antwoord: De opdracht tot het vervaardigen van het kaartje was verstrekt, voordat de uitgavenstopmaatregel was
afgekondigd. De aangegane verplichting kon niet meer worden teruggedraaid, omdat het werk al in uitvoering was.
ln tijden van crisis is het extra belangrijk invulling te geven aan communicatie met ook de meest kwetsbaren in de
samenleving. Juist in een ongekende crisis als deze coronacrisis heeft die zichtbaarheid van ons gemeentebestuur
extra betekenis. Dit is onder meer gebleken uit de reacties die we mochten ontvangen vanuit de instellingen en die
aangeven dat het wenskaartje door zowel bewoners als personeel zeer werd gewaardeerd. Want met het kaartje
spraken we tevens onze waardering uit voor het zorgpersoneel.
Het overgrote deel van de mensen in instellingen bereiken we niet met een uitzending op de website van de lokale
omroep, een bericht op social media, een publicatie op de gemeentelijke voorlichtingspagina of een artikel in een dagof weekblad. Om deze grote groep in onze gemeenschap te kunnen bereiken hebben we er voor gekozen een

eenvoudig kaartje te bezorgen op het moment dat we onze nationale eenheid vieren en vooral op zo'n dag in deze
crisistijd behoefte is aan aandacht.
Ten aanzien van de uitgavenstopmaatregel zien we er op toe dat deze zo maximaal mogelijk wordt nageleefd.
Wanneer de kosten te overzien zijn, is het soms - maar vooral in tijden van crisis - belangrijk als gemeentebestuur een
menselijk gezicht te laten zien.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met R. de Mooij-Vrolijk
bereikbaar via telefoonnummer 0164 277025.
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