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ONDERWERP
Aangaan contract met De Bode voor plaatsing Blauw Geruite Kiel (BGK)

Geachte raad,

In juli 2021 zijn we van de Faam overgestapt naar De Bode voor de plaatsing van de BGK 
tot en met 31 december 2021. Het college heeft besloten om vanaf 1 januari 2022 voor twee 
jaar een contract af te sluiten met De Bode voor het wekelijks plaatsen van de BGK. 
Hiermee wordt afgeweken van het inkoopbeleid aangezien er geen andere huis-aan-
huiskrant wordt uitgegeven die wekelijks verschijnt.

Doelgroepen optimaal bereiken
De plaatsing van de BGK in de Bode in juli 2021 kon tegen hetzelfde tarief als we betaalden 
bij De Faam, tot en met 31 december 2021. Voor 31 december 2021 moest er dus besloten 
worden hoe we verder gaan met de BGK. De bewoners van de gemeente Vlissingen dienen
zo optimaal mogelijk te worden voorzien van gemeentelijke informatie. Dat betekent dat we
onze doelgroepen via verschillende mediakanalen moeten benaderen. Zowel via social 
media als via de website, maar ook nog steeds via de krant. Immers niet iedereen beschikt 
over de mogelijkheden en kennis van sociale media en het internet.

BGK speelt nog grote rol
We zetten verschillende mediakanalen in om onze doelgroepen te bereiken. De BGK speelt 
daarin voor de gemeente Vlissingen een belangrijke rol. Uit onderzoek naar de BGK in 2018 
bleek dat 84% van de respondenten aangaf het belangrijk te vinden dat de BGK blijft 
bestaan. Met de BGK bereiken we nog een grote groep ouderen die niet actief is op social 
media en internet. Ook de raad hecht nog veel waarde aan de BGK. Het behouden van de 
BGK is dus van groot belang om onze doelgroepen optimaal te blijven bereiken.

Gewijzigde tarieven
De kosten voor het plaatsen van de BGK waren de afgelopen drie jaar gehalveerd (€ 
148,92) vergeleken met de jaren daarvoor (€ 294,52) als gevolg van een zeer gunstige 
aanbesteding. De kosten voor de komende twee jaar komen op ongeveer hetzelfde bedrag 
uit als voor 2019 (€ 280). Gezien de prijsstijgingen van papier en de verhoging van de 
verspreiding van de krant is de prijs nog steeds erg gunstig. 
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Geen gelijkwaardige alternatieven
Er zijn geen gelijkwaardige alternatieven voor plaatsing van de BGK in De Bode. We zouden 
dan inleveren op het bereik van onze doelgroep of de kwaliteit van de nieuwsvergaring. 
Quaeris Media heeft de huis-aan-huiskrant van Trainews overgenomen, maar hanteert een 
twee wekelijkse uitgave. Bij een krant is nieuws al gauw oud nieuws en dan is het bij een 
twee wekelijkse uitgave moeilijk om actueel te blijven. Ook bij calamiteiten en plotselinge 
maatregelen kun je niet adequaat ingrijpen als dat nodig mocht zijn. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om de BGK af te schaffen en door te gaan met een digitale 
nieuwsbrief. Echter hierdoor bereik je een deel van onze doelgroep niet, wat niet wenselijk 
is. De waardering voor de BGK is daarnaast nog erg hoog blijkt uit onderzoek.

Totale kosten
De Bode hanteert een prijs van € 280 per pagina per week. De jaarlijkse kosten komen 
daarmee uit op € 14.560. Voor een tweejaarlijks contract komen de totale kosten uit op 
€ 29.120. De kosten worden gedekt uit het budget externe voorlichting/advertentiekosten 
(600204/4378).

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris, de burgemeester,

R.G. Hendrikse   drs. A.R.B. van den Tillaar


