Aan de gemeenteraad

Gemeentestukken: 2010 - 28
AMENDEMENT
Onderwerp: live audio-uitzending en archivering van raadsvergaderingen
1. Voorstel
U wordt voorgesteld € 9.000,- structureel beschikbaar te stellen voor het live uitzenden van de
geluidsopname van de raadsvergaderingen en het archiveren daarvan en eenmalige € 9.000,-.
Door binnen een aantal posten te schuiven, kunnen de structurele kosten binnen de begroting
worden gedekt. De eenmalige implementatiekosten van
€ 9.000,- worden gedekt uit de vrije reserve.
2. Aanleiding
a.
De voorliggende ontwerp-Programmabegroting 2011-2014.
b.
De op 6 november 2008 raadsbreed aangenomen motie 2009 – 107 inzake de
mogelijkheden tot uitzending van raadsvergaderingen.
c.
Het per 31 december a.s. verlopende contract voor het notuleren van de
raadsvergaderingen.
3. Aspecten
In genoemde raadsbreed aangenomen motie heeft de raad uitgesproken een onderzoek te willen
instellen naar de diverse mogelijkheden voor het uitzenden van raadsvergaderingen en eventuele
bijeenkomsten.
Het onderzoek is verricht door de griffier en is besproken in het Presidium. Verdere acties zijn
vertraagd mede als gevolg van eerdere bezuinigingsvoorstellen op dit punt.
In onderling overleg zijn wij als fractievoorzitters tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om:
1. Het geluid van de raadsvergaderingen live uit te zenden via de gemeentelijke website.
2. Dit geluid te archiveren op zodanige wijze dat dit door een ieder goed doorzocht kan worden.
3. Vooralsnog, om te ervaren wat op termijn wenselijk is, bij die archivering te voegen een
digitaal woordelijk verslag.
4. Het woordelijk verslag van de raadsvergaderingen niet meer in fysieke vorm te verstrekken.
5. In de (nabije) toekomst over te gaan naar beeld-uitzending (in eigen beheer) en archivering
daarvan.
4. Aanpak/Uitvoering
De griffier zal nadere afspraken maken met aanbieders.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De kosten voor woordelijke verslaglegging zullen door deze opzet niet wijzigen. Hiervoor is budget in
de ontwerpbegroting opgenomen.
Voor live-uitzending van geluid en archivering daarvan moet gerekend worden op een jaarlijkse
kostenpost van ongeveer € 9.000,- structureel. Daarnaast is voor de implementatie (plaatsen en
testen apparatuur, opslaan website, instructie, etc.) eenmalig een budget nodig van € 9.000,-.

Ten aanzien van de dekking:
Vanaf 2011 is voor fractie-ondersteuning geraamd een bedrag van € 30.300. In verband met de
vermindering van het aantal raadsleden met 2 en het aantal fracties met 2 is aan fractieondersteuning jaarlijks een bedrag nodig van € 23.790,-. Het saldo van € 7.000,- kan gebruikt
worden ter dekking van de structurelekosten audio-uitzending.
De laatste jaren wordt op het budget voor het notuleren van raadsvergaderingen een bedrag van
rond de € 3.000,- overgehouden. Het uurtarief voor 2011 zal naar verwachting stijgen, maar gelet
op de ervaring mag verondersteld worden dat van dit budget een bedrag van € 2.000,- bestemd
kan worden ter bestrijding van de structurele kosten audio-uitzending.
De eenmalige implementatiekosten kunnen gedekt worden uit de vrije reserve.
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