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Voorstel 

 

Instemmen met  

1. de aanschaf en implementatie van een camerasysteem in de raadzaal ten behoeve van het 

videocasten van vergaderingen; 

2. het uitbreiden van het raadsinformatiesysteem van GemeenteOplossingen (GO) met de mogelijkheid 

om alle vergaderingen live te volgen en achteraf terug te kijken met beeld, geluid, ondertiteling en 

geïndexeerd op agendapunten en sprekers; 

3. de eenmalige kosten voor de aanschaf van deze systemen dekken van het budget 

onderhoud/vervanging van het geluidssysteem in de raadzaal; 

4. de eenmalige kosten voor het instellen van het camerasysteem op basis van de opstelling 

maatregelen Covid-19 dekken vanuit het budget “te maken kosten i.v.m. Covid-19”; 

5. de structurele kosten voor de videocasting en onderhoud/afschrijving van het systeem, dekken vanuit 

het budget voor schriftelijke notulen, oftewel op basis van oud-voor-nieuw kiezen voor geïndexeerde 

videocasting en het laten vervallen van de openbare schriftelijke notulen.  

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

Op verzoek van het raadspresidium is gekeken naar de mogelijkheden en kosten van een beter 

camerasysteem én het uitzenden hiervan via videostreaming. Hierbij is het de wens om niet alleen 

camerabeelden van veraf te hebben, maar dat camera’s inzoomen op sprekers. Dit is mogelijk, omdat het 

geluidssysteem dan aan het camerasysteem gekoppeld wordt. Daarbij was er tevens de wens om de 

vergaderingen terug te kunnen luisteren en terug te kunnen zien, zowel voor geïnteresseerden als voor de 

raadsleden zelf. 

 

Argumentatie

1. Op dit moment worden vergaderingen ook gestreamd middels zowel audio als video. Deze video-

casting is mogelijk gemaakt i.v.m. de situatie omtrent COVID-19, maar dit betreft geen professioneel 

camerasysteem. Er zijn namelijk enkele I-pads opgehangen in de raadzaal die worden ingezet als 

camera’s. Het is hierdoor alleen mogelijk om van enkele vaste punten een overzichtsbeeld te geven 

van de raadzaal.  
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Een professioneel camerasysteem dat gekoppeld is aan de geluidsinstallatie maakt het mogelijk dat 

alle aanwezigen, zodra zij de microfoon aandrukken, goed in beeld worden gebracht. Eén van de vier 

camera’s zoomt dan in om die persoon goed zichtbaar te maken.  

 

Een belangrijke eis van deze werkwijze is dat de geluidsinstallatie ook daadwerkelijk gekoppeld kan 

worden aan een camerasysteem. De leverancier heeft hiernaar gekeken en tevens naar de technische 

levensduur van de geluidsinstallatie. De koppeling kan mogelijk gemaakt worden en de 

geluidsinstallatie voldoet nog prima en kan nog heel wat jaren mee. Dit laatste is vooral belangrijk 

i.v.m. de financiële dekking van de aanschaf van een camerasysteem. Gezien het feit dat koppeling 

van het geluidssysteem aan het camerasysteem noodzakelijk is, is het voorgestelde camerasysteem 

opgevraagd bij dezelfde leverancier.  

 

Het voorgestelde camerasysteem bestaat uit: 

- 1 overzichtscamera – dit beeld wordt gebruikt als er niemand aan het woord is; 

- 3 camera’s met groot optisch zoomvermogen die inzoomen op de sprekers die aan het woord zijn. 

Deze camera’s voorzien in goede beeldkwaliteit en schakelen geruisloos en snel in elkaar over.  

- Alle camera’s worden aangesloten op een sturend systeem dat niet alleen de werking van de 

camera’s regelt, maar het ook mogelijk maakt om de beelden door te sturen voor videostreaming.  

 

2. Het raadsinformatiesysteem dat momenteel wordt gebruikt door de gemeenteraad is van 

GemeenteOplossingen (GO). Dit systeem kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om 

vergaderingen live mee te kijken/luisteren én achteraf te kunnen terugkijken. De streaming wordt dan 

toegevoegd aan de agenda zelf, dus bij de vergaderstukken. Zo is deze altijd goed vindbaar en staat 

alles compleet en overzichtelijk bij elkaar.  

 

Om het streamen van de vergaderingen mogelijk te maken is het belangrijk dat het systeem in de 

raadzaal gekoppeld wordt, middels apparatuur aan de systemen van GO. Deze apparatuur verzorgd 

het versturen van de beelden en audio en maakt het mogelijk om te streamen.  

 

Het is wettelijk verplicht in verband met toegankelijkheid om de video’s die achteraf terug te kijken zijn, 

te ondertitelen. Ook deze ondertiteling zal verzorgd worden door GO. Zij leveren dus het totaalplaatje 

voor de videocasting.  

 

3. Zie financiële paragraaf.  

 

4. Gezien de huidige situatie omtrent Covid-19 zal het camerasysteem in eerste instantie op een andere 

manier worden ingeregeld en ingesteld dan in de definitieve/normale setting waarbij alle raadsleden in 

de vergaderkring zitten. Hiervoor zijn de zitplaatsen nog verdeeld over de raadzaal en in de gangen, 

zodat er voldoende afstand is tussen de aanwezigen. Tevens wordt er naast de eigen geluidsinstallatie 

ook gebruik gemaakt van gehuurde sprekersposten. Het is mogelijk om het nieuwe camerasysteem 

ook te gebruiken voor deze situatie, maar dit betekent wel dat er een tussenoplossing gecreëerd en 

ingesteld moet worden en hiermee zijn extra kosten gemoeid. Deze kosten betrekken bij een 

eventuele compensatie bij het Rijk i.v.m. Covid-19.  

 

De kosten voor het instellen van het nieuwe camerasysteem in de Covid-19 opstelling, waarbij deze 

ook worden gekoppeld aan de gehuurde sprekersposten bedragen € 750,- .  

 

5. Voor de jaarlijkse structurele kosten is geen budget beschikbaar. De structurele kosten betreffen: 

 

a. onderhoudskosten voor de nieuwe apparatuur en systemen; 

b. jaarlijkse kosten voor videostreaming van de vergaderingen; 

c. toevoegen van sprekersindexeringen door GO tegen een vast uurtarief.  

d. opbouwen onderhouds- en vervangingsbudget van audio en camerasysteem in de raadzaal.  
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Voorgesteld wordt om in dekking van deze jaarlijkse kosten te voorzien door de constructie oud-voor-

nieuw. Dat betekent dat er iets nieuws kan komen, als daarvoor iets anders verdwijnt. Omdat met het 

videocasten wordt voorzien in verslaglegging (via beeld, geluid en ondertiteling), is het voorstel om 

geen schriftelijke notulen van commissie- en raadsvergaderingen meer te laten maken en het hiervoor 

beschikbare budget te gebruiken voor de dekking van de hiervoor onder a t/m d genoemde jaarlijkse 

kosten.  

 

Van de openbare commissie- en raadsvergaderingen zullen dan dus geen notulen meer worden 

uitgewerkt. Wel zullen van de besloten vergaderingen nog schriftelijke notulen worden opgemaakt. Het 

is namelijk niet mogelijk om dit op enige wijze te verwerken in de videocasting. Niet het gehele budget 

voor notulering zal dus verdwijnen. Zie financiële paragraaf.   

 

Natuurlijk worden van alle vergaderingen altijd besluitenlijsten/resumés opgemaakt. Dit is een 

wettelijke verplichting. Alle besluitenlijsten worden na afloop van de vergaderingen ook toegevoegd 

aan de betreffende vergadering in GO.   

 

Aanvullende informatie  

Niet van toepassing. 

 

Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Toegankelijkheid

Alle eerder opgenomen (niet live)  videobestanden die online  worden geplaatst, moeten toegankelijk zijn. 

Dit betekent dat deze bestanden  moeten worden aangevuld met ondertiteling.  Bij dit voorstel is rekening 

gehouden met deze verplichting, want de video’s worden achteraf voorzien van ondertiteling.  

 

Alternatieven

1. Bij beslispunt 5 wordt u geadviseerd om de constructie oud-voor-nieuw toe te passen. Het is natuurlijk 

ook mogelijk om dit niet op deze manier te doen en om de schriftelijke notulering van openbare 

vergaderingen te behouden. Op die manier is er echter geen dekking voor de structurele jaarlijkse 

kosten van de nieuwe videocasting. Hiervoor dient de raad dan dus budget beschikbaar te maken op 

een andere wijze, echter dit is niet wenselijk gezien de structurele financiële situatie van de gemeente. 

2. Het is ook mogelijk om geen camerasysteem te plaatsen, maar alleen over te gaan op agendapunt en 

sprekers geïndexeerde audiobestanden. De eenmalige kosten hiervoor zijn lager, maar ook hiervoor is 

alleen dekking te vinden door de constructie oud-voor-nieuw. Deze andere variant wordt echter niet 

geadviseerd, aangezien dit geen goed alternatief is voor geïnteresseerden die vergaderingen graag 

willen volgen/terugkijken nu dat niet kan door naar de raadzaal te komen. 

3. Het is ook mogelijk om niets te veranderen. In dat geval blijven de kosten zoals ze nu zijn, maar 

maken we wel, voor zolang de situatie omtrent Covid-19 duurt en we de vergaderingen blijven 

streamen op de manier zoals we dit nu doen, hiervoor kosten voor technische ondersteuning per 

vergader-uur. Zie financiële paragraaf. 

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. 

 

Beslistermijn

Niet van toepassing.

 

Financiële paragraaf

De eenmalige kosten voor de aanschaf en implementatie van het camerasysteem en die voor aanschaf en 

implementatie van apparatuur t.b.v. de videocasting via GO komen in totaal uit op  

€ 40.165,-. Deze kosten zouden gedekt kunnen worden uit het beschikbare budget voor 2021 voor de 

geluidsinstallatie van in totaal € 59.000,- dat bestemd is voor groot onderhoud.  
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Na afstemming met de leverancier van deze geluidsinstallatie is duidelijk dat de geluidsinstallatie op dit 

moment nog prima in orde is. De levensduur is nog niet verstreken en gezien de goede staat van het 

systeem is de verwachting dat dit ook de komende jaren nog goed zal blijven.  

 

Wel is er voor deze geluidsinstallatie een onderhoudscontract, dus de installatie wordt goed onderhouden 

en waar nodig zullen reparaties worden gedaan of onderdelen worden vervangen. 

Als € 40.165,- van dit budget wordt gebruikt voor de aanschaf van een camerasysteem, dan blijft er  nog 

een restant van € 18.835,- over voor eventueel onderhoud voor de installatie de komende jaren.  

 

De totale jaarlijkse kosten bedragen € 9.785,- en kunnen vanuit het budget Raads- en commissie 

notulering worden bekostigd, indien de huidige schriftelijke notulen vervallen. Het totale budget voor 

schriftelijke notulering is € 20.000,-. Voorgesteld wordt om dit als volgt in te gaan zetten: 

- jaarlijkse kosten t.b.v. videostreaming bedragen in totaal € 9.785,-; 

- schriftelijke notulering van besloten vergaderingen, omdat deze niet worden verwerkt met 

videostreaming. Hiervoor wordt € 5.000 gereserveerd;  

- het restant zal worden ingezet om de voorziening voor groot onderhoud geluidsinstallatie raadzaal 

aan te vullen. Hierdoor wordt de eventuele noodzakelijke vervanging in de toekomst voldoende 

gewaarborgd, voor zowel de geluidsinstallatie als het camerasysteem.   

 

 

 
 

 

Overige Raadsinformatie 

 

Bevoegdheid

De gemeenteraad neemt een besluit over zijn eigen wijze van verslaglegging van de vergaderingen. 

 

Collegeprogramma

Niet van toepassing. 

 

Begroting

Niet van toepassing. 

 

Eerdere besluiten

Niet van toepassing. 

 

 

 

 

Kosten Eenmalige kosten Jaarlijkse kosten

Eenmalige kosten videostreaming via GO                     7.500 

Jaarlijkse kosten videostreaming via GO                   4.500 

Jaarlijkse kosten sprekersindexeringen door GO (schatting)                   4.500 

Camerasysteem – inclusief alle materiaalkosten en 

implementatiekosten

                  32.665 

Servicekosten                      785 

Totaal                   40.165                   9.785 

Dekking Eenmalige kosten Jaarlijkse kosten KPN

MJOP Geluidsinstallaties Raadzaal                   27.500 9602000

MJOP Geluidsinstallaties Microfoons raadzaal + installatie                   12.665 9602000

 Raads- en commissie notulering                   9.785 1011100

 Totaal                   40.165                   9.785 
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Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing. 

Kader- en beleidsnota’s

Niet van toepassing. 

 

Evaluatie

Evaluatie van videocasting wordt meegenomen in de evaluatie van het raadsinformatiesysteem, omdat 

het daar onderdeel van uit maakt.  

 

Bijlagen

Niet van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

[in te vullen door raadsgriffier] 

De raadsadviseur, 

  

  

  

  

  


