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Aan de Raad, 

Recent is via de berichtenbox voor bedrijven een rapportage ontvangen van de Provincie Noord-Brabant 
naar aanleiding van een door hen gehouden onderzoek over het gebruik en beheer van audio- en 
videonotulen bij de verslaglegging van gemeenteraadsvergaderingen. 

In bedoelde rapportage is de verslaglegging van de gemeenteraadsvergaderingen via zogenaamde 
audio- en videonotulen onderzocht bij Brabantse gemeenten die deze publiceren via hun website. 
Belangrijkste resultaten van dit onderzoek waren de volgende; 

-16 gemeenten publiceren audionotulen en vijftien gemeenten maken videonotulen van de 
raadsvergaderingen. 
-Altijd wordt een koppeling gemaakt naar het agendapunt, de spreker en/of de vergaderstukken. 
-De status van de opnamen als verslaglegging van raadsvergaderingen is niet altijd (goed) 
geregeld. Meer dan de helft van de gemeenten heeft hierover namelijk niets opgenomen in het 
Reglement van orde. 
-13 van de 28 gemeenten zorgen alleen voor opslag van de opnamen op een externe server. 
Lang niet altijd zijn goede afspraken gemaakt over wat er met de opnamen gebeurt na 
bedrijfsbeëindiging of faillissement van de leverancier. 

Belangrijkste aanbeveling in het rapport van de Provincie is dat het beheer en archivering van de audio-
en videonotulen van de gemeenteraadsvergaderingen dienen te worden verbeterd. 
In 2019 zal de Provincie opnieuw bekijken hoe de archivering is geregeld en de bevindingen per 
individuele gemeente rapporteren. Indien nodig zal dan in het kader van het interbestuurlijk toezicht een 
interventieproces worden doorlopen. 

In 2013 publiceerde de Vereniging van Griffiers (VvG) het advies "Videotulen voorde eeuwigheid? Over 
het spanningsveld tussen Gemeente- en Archiefwet". Ook uit dit advies bleek dat het bewaren van deze 
videotulen niet (goed) gebeurt. Mede naar aanleiding van dit advies is de website archivering waaronder 
die van de audiotulen op de site raad.gemeente-steenbergen.nl in 2016 vanaf dat moment conform de 
wettelijke richtlijnen geregeld. Een en ander is ook voor bezoekers van de site zien door een link op de 
homepage naar het webarchief waar per datum terug gekeken kan worden hoe de website er op dat 
moment uit zag. 
Op te merken valt nog dat per 1 januari 2017 ook videotulen via de site raad.gemeente-steenbergen.nl bij 
wijze van proef beschikbaar worden gesteld. Het betreft hier de opnames waarvoor voor het jaar 2017 
een overeenkomst is aangegaan met de SLOS. Deze videotulen worden op dit moment in de archivering 
van de website van de raad nog niet meegenomen. Speciaal voor het archiveren van deze videotulen 
dienen nog aanvullende diensten afgenomen te worden bij het bedrijf dat voor ons de websites archiveert. 
Momenteel wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om er voor te zorgen dat we aan de wettelijke 



richtlijnen kunnen voldoen. Daarnaast wordt vooraf nog gekeken of er ook nog maatregelen genomen 
dienen te worden in het kader van de geldende privacywetgeving wanneer deze video-opnames van de 
raadsvergadering in de archivering van de website worden meegenomen. 
Op te merken valt ook nog dat in de raadsvergadering van 26 januari 2017 een nieuw Reglement van 
orde voor de vergadering van de gemeenteraad is vastgesteld waarin de status van de audio-opnames 
als verslaglegging is opgenomen (art. 21 lid f). Wanneer de proef met publicatie van de video-opnames 
via de website na 2017 zal worden voortgezet dient ook de status van de video-opnames nog vastgelegd 
te worden in het reglement van orde voor de vergadering van de gemeenteraad. 

Met deze rapportage wil de provincie het belang benadrukken van het goed archiveren van de audio- en 
videotulen van de gemeenteraadsvergaderingen. Hierbij wordt de rapportage aan u als gemeenteraad 
aangeboden. ^ — ^ 
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