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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 oordeelvormende vergaderingen. 

Op verzoek van de raad heeft de SLOS aan het begin van dit jaar een voorstel 

gedaan betreffende het uitzenden via de TV van de resterende oordeelvormende 

vergaderingen van 2016, een twintigtal. Het voorstel werd verwerkt in een 

raadsvoorstel. 

Dit raadsvoorstel is in het presidium op 18 februari 2016 aan de orde geweest. Het 

presidium besloot toen dat het behandeld kon worden in de oordeelvormende 

vergadering van 9 maart 2016. 

Voorafgaand aan deze vergadering zijn door Steenbergen Anders schriftelijke vragen 

gesteld aan het college die mede aan de hand van de door de SLOS verstrekte 

informatie zijn beantwoord. 

Op die vergadering heb ik ook ingesproken en vragen beantwoord. Verschillende 

raadsleden hebben toen hun standpunt weergegeven en uiteindelijk is besloten het 

voorstel terug te brengen in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing.  

Op 5 april 2016 heeft ondergetekende samen met de penningmeester de heer Rob 

Chrispijn op uitnodiging van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing nogmaals vragen 

beantwoord en een toelichting gegeven.  

Thans wordt u een initiatiefvoorstel van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

aangeboden met daarin 4 scenario’s. Ik wil graag nogmaals een toelichting geven op 

het voorstel van de SLOS. 

De TV-uitzendingen van de raad zijn door de SLOS uitbesteed aan het Filmcollectief. 

Dit zijn een aantal oud-medewerkers die zowel voor de SLOS als voor derden video-

opnames en presentaties verzorgen. Met het Filmcollectief zijn harde afspraken 

gemaakt over het uitzenden van de oordeelvormende vergaderingen. Zij zullen te 

allen tijde voor materieel en voldoende menskracht zorgen. Ook voor de 

oordeelvormde vergaderingen is het Filmcollectief bereid deze garantie af te geven. 

De SLOS en het Filmcollectief hebben geen voorstel gedaan om de uitzendingen te 

verzorgen in een cafetariamodel. In een dergelijk model zouden de kosten alleen 

maar hoger zijn, omdat er extra capaciteit ter beschikking gehouden zou moeten 

worden en het Filmcollectief op de vergaderdata geen andere afspraken zou kunnen 

plannen en dus inkomsten zou kunnen mislopen. 



Sommige raadsleden vinden het bedrag dat de SLOS vraagt voor de additionele 

uitzendingen te hoog. Voor het uitzenden is een co-productieovereenkomst 

afgesloten met de gemeente. Daardoor beschouwd de toezichthouder - het 

Commissariaat voor de Media – dit als een nevenactiviteit. Dit betekent dat de SLOS 

marktconforme prijzen dient te hanteren. De SLOS mag dus geen vergoeding vragen 

die ver onder het niveau lig van wat gebruikelijk is in de markt.     

Met betrekking tot scenario’s. De camera’s die thans in de raadzaal aanwezig zijn 

hebben de afgelopen 10 jaar nauwelijks nut gehad. De toegevoegde waarde bestond 

en bestaat uit het tonen van de aanwezig college- en raadsleden op grote schermen. 

Wanneer de uitzendingen van alle vergaderingen volledig worden verzorgd door de 

SLOS is er in feite geen noodzaak de camera’s nu te vervangen. Dit zou altijd nog in 

een later stadium gedaan kunnen worden.   

In scenario C worden de opnames uitsluitend via het RIS-systeem gestreamd. Dit 

betekent dat de kabelabonnees verstoken zullen zijn van beelden. Niet alleen de 

abonnees van Ziggo, maar ook van KPN, Tele2, etc. De live uitzendingen van de 

SLOS worden overigens ook via de SLOS-website gestreamd en streaming via 

YouTube is ook mogelijk. Het twijfelachtig succes van de uitzending vanuit ’t 

Cromwiel is daar een bewijs van. Het leverde meer dan 16.000 views op. 

Wij vragen ons overigens af waarom in scenario C een aantal van 45 uitzendingen 

per jaar genoemd wordt. Is men van plan ook andere vergaderingen via het RIS uit te 

gaan zenden? 

Verder wil ik opmerken, dat de SLOS sinds enige tijd ook het programma ‘Voor de 

raad weg’ door het Filmcollectief laat produceren. De kosten hiervan worden geheel 

door de SLOS gedragen.  

Tot slot wil ik de raad er nog op wijzen, dat de SLOS de afgelopen jaren ook tal van 

TV-uitzendingen vanuit de raadszaal heeft verzorgd waarvoor geen vergoeding is 

gevraagd, zoals rond de gemeenteraadsverkiezingen.   
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