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  [Beantwoording schriftelijke vragen bbA over 

verspreiding Amstelveens Nieuwsblad] 

 

burger belangen Amstelveen 

mevrouw E. Petiet 

 

Communicatie 

 Datum 21 augustus 2018 

 Uw brief van 5 juli 2018 

 Ons kenmerk Z-2018/035137 

 

1. Is er een overeenkomst met de uitgever van het Amstelveens Nieuwsblad? Zo ja, 

wat is de looptijd, zijn er prestatieafspraken ten aanzien van een juiste en tijdige 

bezorging bij alle inwoners, hoe worden deze prestatieafspraken gecontroleerd en 

wat zijn de consequenties als de prestaties niet of onvoldoende worden nageko-

men? Zo nee, hoe gaat de inkoop van pagina’s in zijn werk? 

 

Ja, er is een overeenkomst met de uitgever. Er is een jaarcontract mbt het plaat-

sen van de gemeentepagina’s. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd 

over de bezorging. De afspraken zijn bevestigd door middel van een brief, die bij-

gevoegd is.  

 

De uitgever garandeert een bezorgdekking van 98%; gangbaar is 95%.  De klach-

ten worden geregistreerd. Wekelijks stuurt de uitgever de gemeente een overzicht 

van de klachten en de afhandeling. In bijgevoegde brief leest u het gehele plan van 

aanpak. De uitgever werkt niet met boeteclausules.  

 

 

2. Hoeveel geeft de gemeente jaarlijks uit aan communicatie via het Amstelveens 

Nieuwsblad? 

 

De gemeente koopt structureel gemiddeld twee pagina’s per week in, tegen een 

gereduceerd tarief. Daarnaast koopt de gemeente incidenteel themapagina’s in. 

 

Betreft 

 

Schriftelijke vragen ex artikel 45 Verordening Werkwijze van de raad en de raadscommis-

sies 2016 inzake verspreiding Amstelveens Nieuwsblad 

  

  

 Geachte mevrouw Petiet, 

 
Op 5 juli 2018 heeft u aan het college vragen gesteld over “ex artikel 45 Verordening 
Werkwijze van de raad en de raadscommissies 2016 inzake verspreiding Amstelveens 

Nieuwsblad”. Hieronder treft u de vragen (cursief) en de antwoorden van het college hierop 

aan.  

 

http://www.9292ov.nl/
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Het bedrag verschilt jaarlijks, aangezien het aantal themapagina’s verschilt. In 

2017 gaven wij € 100.478 uit aan advertentiekosten. 

 

3. Is het college van oordeel dat er sprake is van een vorm van toerekenbare verwijt-

baarheid van de contractuele tegenpartij (AN en/of de uitgever)? 

 

Het college heeft al vaker klachten ontvangen over de bezorging en is veelvuldig 

met BDU in gesprek geweest over een betere dekking. De gemeente heeft zelf ook 

een monitoringssysteem opgezet waarbij ze ambtenaren die in verschillende wijken 

van Amstelveen wonen, vraagt aan te geven of de krant wel of niet bezorgd is. Uit 

de eigen monitoring blijkt dat de klachten die daarbij naar voren kwamen zijn op-

gelost, maar dit is slechts steekproefsgewijs. In de rapportages van BDU is te zien 

dat de bezorgingsdekking binnen de afgesproken marge blijft. Volgens de klachten-

registratie van BDU komen er wekelijks gemiddeld zo’n 40 klachten binnen.  

 

4. Is het college op de hoogte van het feit dat een klachtmelding over de bezorging 

slechts leidt tot een retourmail met verwijzing naar afhaalpunten en digitale be-

schikbaarheid, maar dat dat niet betekent dat de bezorging vervolgens wel plaats-

vindt? Wat is de mening van het college over de klachtafhandeling gezien de ge-

meente het nieuwsblad als belangrijkste analoge informatiekanaal gebruikt? Is of 

gaat het college hierover in gesprek met AN? 

 

Afgesproken met de uitgever is dat mensen die een klacht indienen een bevesti-

gingsmail krijgen met hierin het adres van een ophaalpunt en digitale mogelijkhe-

den om de krant in te zien. Ook zou er na bezorging plaatsvinden. BDU heeft dit 

afgesproken met de gemeente, maar heeft ook aangegeven dit niet te kunnen ga-

randeren omdat ze afhankelijk is van het bedrijf dat bezorgt (Mediaverspreiders).   

 

5. Is het college bereid een onderzoek in te stellen naar in elk geval de huidige opla-

ge van het Amstelveens Nieuwsblad, naar de wijze waarop bezorging plaats vindt 

en naar de oorzaken waarom de verspreiding van het blad structureel onvoldoende 

is? 

Zo nee, waarom niet? Zo ja, ontvangt bbA graag de uitkomsten van dit onderzoek 

en eventuele oplossingsrichtingen van het college. 

 

Ja, het college heeft al besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar de be-

zorging, mede in het kader van de voorbereiding op het mediadebat en de analyse 

van het bereik van de verschillende mediakanalen in Amstelveen. De bezorging 

van het Amstelveens Nieuwsblad vormt daarbij een bijzonder aandachtspunt.  

Uit de klachtenregistratie komt duidelijk beeld naar voren over de kwaliteit van de 

bezorging. Belangrijk is om een goede meting te doen onder de Amstelveners. Een 

niet adequate bezorging vinden wij niet acceptabel. 

 

We gaan daarom zoals gezegd een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren om te 

meten hoe de krant bezorgd wordt. Daarnaast gaan we opnieuw en nog nadrukke-

lijker het gesprek aan met de krant om de bezorging en de afhandeling van klach-

ten te verbeteren. Wij gaan hen verzoeken om in de krant duidelijker aan te geven 

waar klachten over de bezorging gemeld kunnen worden en om structureel aan-

dacht te besteden aan klachten over de bezorging (in de krant en op de website).  

 

Indien uit de meetresultaten het beeld van een niet adequate bezorging wordt be-

vestigd krijgt de krant 3 maanden de tijd om verbeteringen door te voeren, waarna 

wij opnieuw een onafhankelijke meting zullen laten uitvoeren.  
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Indien ook die resultaten onvoldoende zijn zal de gemeente voor de verspreiding 

van het gemeentenieuws een andere mediakanaal inzetten. 

 

Om meer grip te krijgen op de klachten creëren we zelf op onze homepage een 

mogelijkheid voor inwoners om te melden dat de krant niet bezorgd is. Deze mel-

ding zetten we direct door naar het Nieuwsblad.   

 

Ter informatie treft u in de bijlagen een grafiek aan van de klachtenregistratie, de 

brief met afspraken met BDU, een voorbeeld van de rapportage die de gemeente 

ontvangt van BDU (de lijst met adressen) en een geanonimiseerd schema van de 

steekproef die de gemeente zelf afneemt.  

 

In de grafiek zien wij een piek rondom week 15. Deze piek zou verklaard kunnen 

worden doordat BDU aandacht aan klachtenafhandeling heeft besteed in de krant 

en op de website van het Amstelveens Nieuwsblad. Het college is dan ook van me-

ning dat het aantal geregistreerde klachten niet correspondeert met de werkelijke 

bezorgdichtheid. Er zijn immers ook mensen die niet aan de bel trekken als de 

kracht niet bezorgd wordt. 

 

De oplage is 46550. De uitgever maakt gebruik van bedrijf Mediaverspreiders, die 

werkt met 140-150 bezorgers. Er zijn 16 servicepunten waar kranten kunnen wor-

den afgehaald. Over de dekking hebben we alleen zicht uit de klachtenregistratie 

en de eigen monitoring. Bij navraag bij de uitgever blijkt dat het gros van de be-

zorgproblemen voort komt uit de lage aanwas van nieuwe bezorgers. Hierdoor is 

het moeilijk om slecht presterende bezorgers direct te ontslaan en te vervangen. 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

Bert Winthorst Bas Eenhoorn 

 

 

Bijlagen - Brief BDU, bevestiging afspraken 

- Overzicht afhaalpunten 

- Voorbeeld automatische reply 

- Grafiek klachtenoverzicht 1e halfjaar 2018 

- Overzicht intern onderzoek 

- Overzicht BDU klachtenmelding laatste twee weken 

 

 


















