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Onderwerp 

Oordeelvormende vergaderingen uitzenden via de SLOS. 

 

 

Steenbergen; 18 februari 2016 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

De werkgroep bestuurlijke vernieuwing verdiept zich momenteel in de relatie tussen burger en bestuur. In 

dit kader is één van de opties die genoemd is om deze relatie te verbeteren het uitzenden van de 

oordeelvormende vergaderingen door de lokale omroep ‘SLOS’ (Stichting Lokale Omroep Steenbergen). 

Hiermee worden dan de twee laatste fases van besluitvorming (oordeelvormend en besluitvormend) 

uitgezonden. Overige instrumenten ter verbetering van deze relatie zijn momenteel in ontwikkeling.  

 

2. Achtergrond 

In het verleden zijn via de website van de gemeente de raadsvergaderingen uitgezonden via de opnames 

van de camera’s in de raadzaal. De gemeenteraad was toen niet te spreken over de kwaliteit. De camera 

opstelling en de kwaliteit is minder dan die van de uitzendingen van de SLOS. Momenteel zijn de 

vergaderingen als audio opname live te volgen via het raadsinformatie systeem. De uitzendingen van de 

SLOS kunnen op televisie gevolgd worden door burgers met een Ziggo aansluiting en via de website van 

de SLOS. Inmiddels wordt het signaal van Ziggo doorgegeven aan de zogenaamde Mediahub in 

Hilversum. Deze Mediahub verspreidt signalen naar andere pakketaanbieders voor o.a. alle landelijke 

publieke omtoepen en doet dit ook al voor een groot aantal lokale omroepen. Een dezer dagen zullen 

pakketaanbieders zoals KPN, tele2 enz. de SLOS ook in hun digitale pakketten opnemen.  

 

De raad heeft tevens vragen gesteld over de kijkcijfers. Helaas is hier geen informatie over. Kijkcijfer 

onderzoek kan voor de SLOS helaas niet georganiseerd worden. Wel is indirect uit statistische informatie 

af te leiden hoe groot het bereik is. De uitzending van de beeldvormende vergadering over het AZC op 21 

oktober 2015 is meer dan 13.000 keer bekeken. Deze uitzending is nog steeds via Youtube te zien. Ook 

blijkt dat via de website van de SLOS de Tv-uitzendingen goed gevolgd worden. Er wordt op dit moment 

gewerkt aan een systeem waarbij het mogelijk zal zijn gedetailleerde informatie te verzamelen en te 

tonen.  

 

3. Overwegingen 

In het kader van transparant bestuur en het verbeteren van de  relatie tussen burger en bestuur is dit één 

van de mogelijkheden. De SLOS heeft in dit kader aangegeven dat zij voornemens zijn om voor elke 

raadsvergadering het item ‘Voor de raad weg’ gepresenteerd door Rob Chrispijn uit te zenden (ongeveer 

20 minuten per item) en tevens willen zij zorgen dat de raadsvergaderingen na afloop zo snel mogelijk in 

de rubriek ‘Uitzending gemist’ te vinden zullen zijn.  

 

Deze nieuwe werkwijze rechtvaardigt een evaluatie in oktober 2016, waarbij gekeken dient te worden of 

het contract voor 2016 en de werkwijze na 2016 gecontinueerd kan worden.  
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4. Middelen 

In oktober 2015 is het huidige vierjarige contract gesloten. Dit contract kan gehandhaafd blijven. Dus voor 

de 13 uitzendingen waaronder de besluitvormende vergaderingen plus perspectief nota en begroting (de 

verantwoordingraad valt er thans buiten).  

 

In een additionele overeenkomst tussen gemeente en SLOS kunnen de voor dit jaar ingeplande twintig 

extra uitzendingen vastgelegd worden.  Voor extra uitzendingen wordt volgens het contract een bedrag 

van € 669,23 per uitzending gerekend, voor 20 uitzendingen zou dit een bedrag van € 13.384,60 zijn. De 

SLOS is met het voorstel gekomen hier voor één jaar een vergoeding van € 11.700,- euro te rekenen 

(rekening houdend met het aantal nog uit te zenden vergaderingen).  

 

5. Risico’s 

Met de SLOS is gesproken over de beschikbaarheid van vrijwilligers. Dit wordt gegarandeerd doordat het 

uitzenden van raadsvergaderingen gedeeltelijk is uitbesteed. De SLOS blijft hierbij echter 

verantwoordelijk voor de uitzendingen. In de af te sluiten overeenkomst dient geformuleerd te worden hoe 

partijen omgaan met vergaderingen die niet doorgaan.  

 

6. Communicatie/Aanpak 

Via een persbericht, de website, de Facebookpagina en Twitter dient gecommuniceerd te worden over 

deze nieuwe ontwikkeling. Voorafgaand aan de eerste uit te zenden oordeelvormende vergadering een 

feestelijk moment inlassen om te vieren dat nu ook de oordeelvormende vergaderingen te volgen zijn via 

de SLOS en internet.  

 

7. Voorstel 

1. Een contract af te sluiten met de SLOS voor het uitzenden van de oordeelvormende vergaderingen in 

2016. 

2. Het benodigde bedrag voor 2016 te dekken door de post onvoorzien.    

3. Het bedrag mee te nemen in de perspectiefnota voor 2017 en verder.  

4. Van de eerste uitzending een feestelijk moment maken.  

 

Hoogachtend, 

Het presidium van de gemeenteraad, 

de griffier de burgemeester 

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


