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Budget voor oplossing van de problematiek m.b.t. de beeld- en geluidsinstallatie
raadszaal en internet-uitzending raads- en commissievergaderingen
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Samenvatting
Voorgesteld wordt om € 30.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor technische
aanpassingen aan camera's en aan overdracht van beeld- en geluidssignaal naar de externe partners die
de uitzending via internet verzorgen. Binnen bestaande budgetten is hier geen ruimte voor.
Raadsvoorstel
Sinds het in gebruik nemen van de nieuwe raadszaal in het BAT-gebouw zijn er storingen geweest bij de
beeld- en geluidsinstallatie en de internet-uitzending van vergaderingen. Een aantal maatregelen is al
genomen. Voor het oplossen van resterende problemen is een onafhankelijk extern advies opgesteld. Er is
geen bestaand budget om deze te realiseren.
Waarom naar de raad
De uitgave kan niet uit bestaande budgetten gedekt worden. De raad is als hoofdgebruiker inhoudelijk
betrokken.
Doelstelling en beoogd meetbaar effect
Het verhogen van de kwaliteit van de technische installatie zodat vergaderingen ongestoord gevolgd
kunnen worden, zowel ter plekke als via internet en zowel live als achteraf.
Argumenten en alternatieven
De oorzaken van de problemen zitten met name in de overdracht van beeld- en geluidssignaal vanuit de
installatie naar de externe partij die de internet-uitzending verzorgt. De installatie voldoet aan de vooraf
gestelde criteria (m.n. "sober en doelmatig"), maar er kan een betere kwaliteit bereikt worden zonder de
ervaren nadelen. Bij de analyse en bespreking van de problemen met de externe deskundige zijn 2
raadsleden intensief betrokken geweest. College, griffie, betrokken ambtenaren (bodedienst) en de
betrokken raadsleden zijn het er over eens dat de aanpassing gewenst is.
Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
De volgende maatregelen zullen worden genomen:
1. Meer centrale ophanging van camera's waardoor sprekers beter in beeld komen (meer haaks en
op hoogte).
2. De uit het oude gemeentehuis hergebruikte analoge camera's worden alsnog vervangen door
digitale camera's. Dit reduceert de omzetting van beeld die tot verstoringen kan leiden.
3. Het signaal dat naar de externe partij gestuurd wordt voor de uitzending wordt een digitaal signaal
waarin beeld en geluid beter op elkaar afgestemd zijn. Hiervoor is een aanpassing nodig in de
aansluiting en de wijze van versturen van het signaal.
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Communicatie
n.v.t.
Kosten, baten en dekking
-

Er zijn offertes opgevraagd waaruit duidelijk is geworden dat er € 50.000,- nodig is. Binnen
bestaande budgetten is € 20.000,- beschikbaar.
Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met effecten van de herindeling. De aanpassing wordt
afgestemd op de uitbreiding van het aantal raadszetels.
Er is rekening gehouden met de ontwikkelingen in Hal12.
In het rapport is geadviseerd om alle contracten onder één verantwoordelijke partij te brengen. Dat
is inmiddels uitgevoerd. De griffie heeft het contract voor de internet-uitzending in dit kader
overgedragen aan de ambtelijke organisatie. In plaats van opdrachtgever is de griffie voortaan
afnemer.

Herindeling – preventief toezicht en beleidsharmonisatie
Is er sprake van preventief toezicht?

Ja

Is er sprake van afstemming over beleidsharmonisatie in het kader van de herindeling?

Nee

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,
De secretaris,
De burgemeester
mr. S.E.G. Wiersma
drs. J.M. Staatsen
Portefeuillehouder
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