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Geachte commissieleden ABM,  

 

Op 23 april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel "Aanschaf 
camerasysteem en uitbreiding raadsinformatiesysteem t.b.v. videocasting". Bij de bespreking 
van dit agendapunt heb ik u toegezegd om de vraag over uitgebreidere 
resumes/besluitenlijsten als compensatie voor het vervallen van notulen schriftelijk te 
beantwoorden. Hierbij stuur ik u deze beantwoording en tevens een update m.b.t. de 
videocasting.  

Uitgebreider Resumé 

Volgens de Gemeentewet is een besluitenlijst van vergaderingen verplicht. Over de vorm 
van die besluitenlijst is in het eigen Reglement van Orde opgenomen wat deze in ieder geval 
moet omvatten. Hierbij staat bij Artikel 15, punten f, g en h het volgende: “De besluitenlijst 
vermeldt in ieder geval: 

• een korte zakelijke samenvatting van het verloop van de behandeling van elk 
agendapunt, waaronder ook een korte zakelijke samenvatting van ingediende moties 
en (sub)amendementen; 

• de uitslag van een stemming 
• het genomen besluit, met de eventuele aantekening van de fracties of raadsleden die 

geacht willen worden tegen gestemd te hebben.  

De resumés zoals deze nu worden opgemaakt, voldoen aan deze eisen. Zoals ik u ook in de 
vergadering al heb gemeld, zie ik dan ook geen meerwaarde in het uitbreiden van de 
resumés.  

Als de wens toch is om deze uit te breiden, dan zal precies duidelijk gemaakt moeten worden 
wat er toegevoegd moet worden. Hierbij dient absoluut rekening gehouden te worden met 
capaciteitsbeslag. Want moet de beantwoording van vragen dan ook worden opgenomen, 
toezeggingen die geen politiek/bestuurlijke toezegging zijn en dus nu niet worden genoteerd, 
etc. Oftewel, hoe uitgebreid moet het resumé dan worden? En de vraag is dan ook of het 
dan nog wel kan worden omschreven als een korte zakelijke samenvatting van het verloop.  

 

 



Gemeente Huizen 
vervolgblad 2 
 
 
 
 
 
Garantiestelling opnames 

Het nieuwe camerasysteem heeft zelf geen opnamefunctie, want het wordt direct 
aangesloten op een media-encoder welke die functie wel heeft evenals het live streamen van 
de vergadering. Wel zal er via de geluidskast altijd een back-up opname worden gemaakt 
van de vergaderingen. Dit betreft dan het geluid, dus geen beelden. In een dergelijk geval, 
dat er iets mis is gegaan met de opnames en deze niet geplaatst kunnen worden via de 
systemen, dan zal de back-up met geluidsopname gebruikt worden om alsnog notulen te 
laten uitwerken. Deze werkwijze zal ook worden toegepast op besloten vergaderingen.  

Statusupdate Notulen 

Ten behoeve van een soepele overgang naar de nieuwe situatie kan ik u informeren dat op 
het moment dat de nieuwe faciliteiten zijn geImplementeerd en werken voor de videocasting, 
dan we dan niet een harde knip zullen maken en dus niet direct stoppen met de notulen. 
Gedurende twee gehele cycli zullen de notulen gehandhaafd blijven om u zo aan de nieuwe 
situatie te laten wennen.  

Statusupdate Videocasting 

Achter de schermen is men druk bezig om alles klaar te maken voor de nieuwe apparatuur 
en software. De verwachting is dat alles uiterlijk in het zomerreces gereed zal worden 
gemaakt, dus dat we na het zomerreces gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe 
faciliteiten.  
 

 

 

 

 

 


