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Geachte voorzitter,  leden van het college en leden van raad. 

Mijn naam is Hakim Tampoebolon. Ik wil graag inspreken over agendapunt 9 – 

uitzendingen raadsvergaderingen. 

Onlangs heeft u besloten een andere invulling te geven aan het overleg in een 

raadsvergadering met het doel de debatten op een professionele eigentijds wijze te 

voeren. Dit heeft o.a. geleid tot een andere indeling van de raadzaal, het gebruik van 

een spreekgestoelte en het gebruik van interruptiemicrofoons op vaste locaties.  

Een raadsvergadering zal daardoor ongetwijfeld levendiger worden en 

aantrekkelijker voor de aanwezigen in de raadzaal.  

Er zijn nu twee mogelijkheden om die aantrekkelijke vergaderingen ook in de 

huiskamer van de inwoners van Steenbergen te brengen: via het RIS (optie C) dan 

wel via het RIS en tegelijkertijd via de SLOS (optie D).  

Wij betwijfelen of het RIS systeem aantrekkelijke beelden kan produceren van de 

vergaderingen. Zoals aangegeven in het initiatiefvoorstel zijn deze beelden statisch, 

altijd gebonden aan een spreker en worden ze zonder enige regie opgenomen. 

Bovendien vragen wij ons af of de camera’s van het RIS-systeem wel snel genoeg 

kunnen reageren op de diverse interacties die er in de raadzaal zullen plaats vinden, 

met name door het gebruik van interruptiemicrofoons. Tot slot beperken de 

uitzendingen via het RIS zich uitsluitend tot de inwoners die toegang tot internet 

hebben en gebruik maken van een smart TV, PC, laptop of tablet. 

Wij zijn van mening dat de toegevoegde waarde van de uitzendingen via de SLOS 

besloten ligt in het feit dat over de camera’s regie gevoerd wordt en juist die beelden 

geselecteerd en uitgezonden kunnen worden, die een uitzending pas echt 

aantrekkelijk maken. 

Zoals ik in mijn inleiding al zei, is door het wijzigen van de manier van vergaderen 

door de raad een andere situatie ontstaan dan in februari toen aan de SLOS de 

vraag werd voorgelegd om ook de oordeelvormende vergaderingen uit te zenden. 

Een goed vergelijk tussen uitzendingen via het RIS en uitzendingen via de SLOS in 

de nieuwe opzet is nog is niet mogelijk.  

Mocht u ertoe neigen om optie C te kiezen, dan willen wij u ter overweging geven om 

het raadsbesluit aan te houden tot er met beide types uitzendingen ervaring is 

opgedaan. De SLOS is bereid om een oordeelvormende vergadering nieuwe stijl uit 



te zenden wanneer dit ook tegelijkertijd via het RIS gebeurt. Na afloop is het dan 

mogelijk om een goede vergelijking te maken en dan alsnog een besluit te nemen.       
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