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VERGADERING GEMEENTERAAD 2009

Pre-adviesnr. 10
Agendapunt
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet voor 

aanpassingen in raadzaal en 
invoering videostreaming raads- en 
commissievergaderingen

Middenbeemster, 10 februari 2009

Aan de raad

> voorstel
Wij stellen u voor aanpassingen te treffen in de raadzaal en videostreaming van raads-
en commissievergaderingen in te voeren en daarvoor een krediet van € 91.443
beschikbaar te stellen.

> toelichting
Inleiding

Geluidsinstallatie en discussiesysteem
De geluidsinstallatie en het discussiesysteem in de raadzaal zijn aan vervanging toe. De 
huidige apparatuur bestaat voor een groot gedeelte nog uit onderdelen, die bij de 
ingebruikneming van het gemeentehuis in 1993 zijn geïnstalleerd.
Een telkens terugkerend probleem is kabelbreuk door het inklapsysteem voor de 
microfoon- en speakerunits in de vergadertafels. Daarnaast krijgen wij regelmatig 
klachten over de verstaanbaarheid op de publieke tribune. De oorzaak hiervan is 
grotendeels gelegen in de beperkte capaciteit, ouderdom en situering van de 
luidspeakers. 
Verder zijn er doorlopend problemen met het inregelen van de apparatuur waardoor 
het geluid bij de vergaderingen en bijeenkomsten gaat “rondzingen” hetgeen op dat 
moment uiterst vervelend is.

Presentatievoorzieningen
Bij de bouw van het gemeentehuis is er destijds rekening mee gehouden, dat het aantal 
gebruikers in de toekomst zal toenemen. Zo was er extra ruimte voor nieuwe werkplekken 
gereserveerd en waren er ruim voldoende vergader- en spreekkamers beschikbaar. 
Door de groei van het aantal gebruikers, onder andere door een intensivering en 
uitbreiding van gemeentelijke taken, samenwerking en nieuwe projecten, is “de rek er 
nu uit”. 
Voor bijeenkomsten en vergaderingen heeft dit geleid tot een tekort aan vooral grotere, 
goed geoutilleerde vergaderruimtes. Deze behoefte komt vooral voort uit projecten en 
overleg- en samenwerkingsvormen, waarin wij deelnemen, en het toegenomen gebruik 
hierbij van moderne presentatievoorzieningen. 
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Informatievoorziening voor en de communicatie met de burgers
Onze gemeente beschikt sinds 12 juni 2008 over een nieuwe website. Deze website is 
voortdurend in ontwikkeling om de burger op een eigentijdse wijze informatie te 
verschaffen over uiteenlopende onderwerpen en hem de mogelijkheid te bieden om 
zelf informatie op te zoeken.
Een toenemend aantal gemeenten biedt burgers de mogelijkheid om via internet raad-
en commissievergaderingen thuis achter de pc te volgen. Wij juichen deze vorm van 
digitale dienstverlening van harte toe.
Het raadspresidium sprak zich er in juni 2008 positief over uit om deze voorziening 
(videostreaming) ook in Beemster tot stand te brengen.
Een dergelijk systeem biedt tevens de mogelijkheid om huwelijksvoltrekkingen en andere 
bijzondere gebeurtenissen (bijv. uitreiking van een Koninklijke onderscheiding) live uit te 
zenden.

Voorbereiding aanpassingen
In de tweede helft van 2008 is een zestal leveranciers offerte gevraagd om 
geluidsapparatuur, een camerasysteem, presentatievoorzieningen en videostreaming te 
leveren. In het programma van eisen was o.a. de volgende doelstelling opgenomen: Het 
streven is te komen tot een naar tevredenheid van gebruikers en gasten werkend 
systeem voor het kunnen volgen en raadplegen van raads- en commissievergaderingen 
via internet alsmede het kunnen verzorgen van goed te volgen (zowel visueel als qua 
geluid) van presentaties in de raadzaal van het gemeentehuis.
Van de bedrijven die offertes hebben ingediend is een drietal in de gelegenheid gesteld 
een presentatie over de aangeboden oplossing te verzorgen. Vervolgens is een keuze 
gemaakt, waarbij in volgorde van belangrijkheid de volgende criteria zijn gehanteerd: 
aangeboden oplossing, prijs en plan van aanpak.
De keuze is gevallen op het bedrijf GemeenteOplossingen. De aanbieding van 
GemeenteOplossingen ligt bij de stukken voor u ter inzage.

De aanbieding van GemeenteOplossingen voorziet in levering en implementatie van 
een vergadersysteem, een interactief camerasysteem en een video- en audiosysteem.
Door plaatsing van LCD-schermen wordt de raadzaal veel beter geschikt voor het 
verzorgen van presentaties. 
Er worden nieuwe panelen op de vergadertafel aangebracht. Elke zitplaats krijgt de 
beschikking over beeldscherm.

Naast een vervanging van het discussiesysteem stellen wij voor om ook in de raadzaal 
vaste presentatievoorzieningen te realiseren. Hiervoor gelden dezelfde argumenten als 
bij de ruimte achterin de raadzaal. Maar het belangrijkste argument hiervoor is het 
vinden van een oplossing voor de problemen met de lichtinval overdag. Door een vaste 
opstelling en adequate apparatuur kan dit probleem worden opgelost.

Bij al deze voorzieningen geldt, dat deze passend zullen zijn bij de stijl van de inrichting 
van de ruimtes en een representatieve uitstraling zullen hebben.

> juridische consequenties
N.v.t.
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> financiële consequenties
Op basis van de offertes van GemeenteOplossingen en JORO (vervanging tafelbladen 
raadzaal) belopen de eenmalige investeringen voor:

Geluid-, beeld- en 
presentatievoorzieningen

€ 76.971

Vervanging tafelbladen raadzaal € 12.600
Totaal (excl. BTW) € 89.571
BTW 19% € 17.018
Af: BTW compensabel en aftrekbaar € -15.146
Totaal benodigd krediet € 91.443

Naast de eenmalige investering zijn er periodieke kosten voor service, onderhoud en 
abonnement videostreaming. De periodieke kosten belopen een bedrag van € 8.546 per 
jaar.
In het bedrag van € 76.971 is € 22.781 inbegrepen voor voorzieningen (o.a. hard- en 
software) ten behoeve van videostreaming van raads- en commissievergaderingen.
Tegenover de kosten van videostreaming staat een besparing op de kosten van 
notulering/verslaglegging van raads- en commissievergaderingen, omdat na invoering 
van deze werkwijze de schriftelijke verslaglegging van deze vergaderingen beperkt blijft 
tot besluitenlijsten met beknopte vermelding van standpunten in geval van 
meerderheidsbesluiten. 
De kosten van notulering/verslaglegging beliepen in 2008 een bedrag van € 15.195 (excl. 
BTW).
Hieruit kan worden opgemaakt dat de kapitaallasten en exploitatiekosten van 
videostreaming worden gedekt door de besparing op de kosten van 
notulering/verslaglegging van vergaderingen.

Omdat er eerder rekening mee was gehouden, dat deze voorziening eind 2008 zou 
worden getroffen zijn in de begroting voor 2009 volledige kapitaallasten (€ 9.065) van 
een investering van € 79.300 (oorspronkelijke raming) opgenomen. Nu de investering in 
2009 wordt gedaan bestaan de kapitaallasten slechts uit een half jaar rente over € 
91.443. Deze lasten bedragen € 2.286. De raming in de begroting 2009 is ruimschoots 
toereikend om deze lasten te dekken.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


