A-12
AMENDEMENT
Voorstel nr.
Onderwerp/ontwerpbesluit: Parallelle livestreams
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 9-11-2021
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:
1.
De begroting 2022 vast te stellen met de volgende aanpassing:
Voor de begroting van 2022 en volgende jaren een bedrag van minimaal € 32.861 (scenario twee
van TIC-document van 23 februari 2021) beschikbaar te stellen voor het livestreams van drie
parallelle vergaderingen (voorrondes).en de lasten te dekken uit de begrotingsoverschotten voor
2022 en volgende jaren.
Toelichting:
In Corona tijd zijn wij als raad noodgedwongen overgegaan tot het live uitzenden van voorrondes.
Dit bleek vele voordelen te hebben; Inwoners, ambtenaren, burger- raadsleden en anderen die bij
de plaatselijke politiek betrokken zijn konden live de vergaderingen meekijken. Dit in tegenstelling
tot een geluidsopname, die een dag na de vergadering kan worden teruggeluisterd. Voor het
democratisch proces en voor transparantie richting de inwoners van de Gemeente Overbetuwe is
de live stream een groot voordeel gebleken. Er kon makkelijker en sneller worden overlegd, men
kon de vergaderingen thuis live volgen en in overleg treden mocht dat nodig zijn. Nu er weer met
parallelle sessies wordt gewerkt en er weer geluidsopnames worden gemaakt, voelt dat als een
achteruitgang. Om het politieke proces optimaal te maken voor de Gemeente Overbetuwe stellen
wij voor om de voorrondes (die in max. drie verschillende ruimtes plaatsvinden) via livestream uit
te zenden.
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van welk van de drie scenario’s er wordt gekozen. In dit
verband wordt verwezen naar TIC 21-03-2021.
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