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verslaglegging raadsvergaderingen

Datum

23 december 2016
Ons kenmerk

C2179820/4130624

Geachte raad,

Uw kenmerk

-

In 2015 en 2016 onderzochten wij de digitale verslaglegging van de
gemeenteraadsvergaderingen via zogenaamde audio- en videonotulen. Aan alle
47 Brabantse gemeenten die audio- of videonotulen publiceren via hun website
werd een vragenlijst toegestuurd. 31 gemeenten reageerden. Het rapport is als
bijlage toegevoegd.

Contactpersoon

R.J. (Rutger) Suir
E.J.J. (Erik) Baas
Telefoon

(073) 681 20 05
Email

Samenvatting resultaten







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 raadsvergadering 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 er goede afspraken gemaakt over
wat er met opnamen gebeurt na bedrijfsbeëindiging of een faillissement van
de leverancier.

Aanbevelingen

De wijze waarop de meeste gemeenten de opnamen beheren, biedt geen
garantie dat zij permanent over de audio- en videonotulen kunnen beschikken en
deze kunnen raadplegen. De verantwoording over het handelen van de
gemeenteraad komt daarmee in het gedrang. Beheer en archivering moeten dus
worden verbeterd. In de rapportage ‘Videoverslaglegging duurzaam
toegankelijk’ van het Programma Archief 2020 (ministerie van OCW, IPO, VNG
en UvW) vindt u meer achtergronden en aanbevelingen voor een praktische
aanpak voor het beheren en archiveren van audio- en videonotulen.

ebaas@brabant.nl
Bijlage(n)

1

Datum

Vervolg

23 december 2016

In 2019 zullen wij opnieuw bekijken hoe de archivering van audio- en
videonotulen bij de lokale overheden is geregeld. Wij zullen dan de
bevindingen per individuele gemeente rapporteren.

Ons kenmerk

C2179820/4130624

Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met dhr. Baas waarvan de
contactgegevens in de marge van de brief zijn opgenomen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Mw. drs. E. Breebaart,
hoofd Interbestuurlijk Toezicht
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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