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Aan de raad, 

1.Inleiding 
Sinds 1 mei 2007 maakt de gemeente Steenbergen gebruik van de in de raadzaal geïnstalleerde audio
visuele installatie. (A.V. installatie). Met behulp van deze installatie kunnen sprekers zich goed 
verstaanbaar maken en kunnen de raadsleden op een scherm in beeld worden gebracht op het moment 
dat zij gebruik maken van hun discussiemicrofoon. 
Tijdens raadsvergaderingen wordt door de Stichting Locale Omroep Steenbergen (S.L.O.S.) 
beeldopnamen gemaakt welke rechtstreeks worden uitgezonden. Door middel van de A.V. installatie kan 
het geluid rechtstreeks worden overgenomen waardoor de S.L.O.S. geen afzonderlijke geluidsopnamen 
hoeft te maken, tevens kan het geluid worden gestreamd op het internet. 

De A.V. installatie van de raadzaal is verouderd en dient vervangen en gemoderniseerd te worden. 
Enerzijds neemt de storingsgevoeligheid sterk toe en anderzijds voldoet de installatie niet meer aan de 
behoefte van deze tijd. 

2. Achtergrond 
De bestaande A.V. installatie van de raadzaal is verouderd en dient vervangen en gemoderniseerd te 
worden. Er is behoefte aan een uitbreiding van de mogelijkheden waardoor onder andere beter 
ingespeeld kan worden op een meer actievere manier van vergaderen. Uw gemeenteraad heeft deze 
andere manier van vergaderen reeds uitgeprobeerd. 

De beperkingen van de A.V. installatie zowel in beeld als geluid en de stelselmatig terugkerende 
storingen wekken irritatie op. De interruptiemicrofoons haperen soms en bij interrupties is het systeem 
niet in staat om snel genoeg te schakelen. 

Door het invoeren van een andere manier van vergaderen is het vervangen van de huidige installatie door 
een soortgelijke installatie derhalve niet zinvol. De navolgende uitgangspunten/wensen zijn van groot 
belang voor de keuze van een nieuwe A.V. installatie. 

Ter inzage ligt: 



a. Multifunctionaliteit als uitgangspunt 
De raadzaal is niet alleen bedoeld voor de vergaderingen van de raad. De ruimte dient beschikbaar te zijn 
voor diverse doeleinden; huwelijken, recepties, afdelingsvergaderingen, workshops, uitslagen avonden 
van verkiezingen, het ontvangen van groepen externen etc. De activiteit bepaalt de inrichting en indeling 
van de ruimte. Het is daarom belangrijk dat de apparatuur ook multifunctioneel inzetbaar kan zijn. Door 
onze huidige audio en visuele installatie te vervangen door een installatie die beter is afgestemd op de 
huidige eisen en wensen van deze tijd en tevens te kiezen voor een draadloze variant, wordt de brede 
inzetbaarheid van de ruimte behouden. 

b. Wensen gein ventariseerd bij uw raad en de ambtelijke organisatie. 
Om goed in kaart te brengen waar een nieuwe installatie aan moet voldoen, zijn vooraf de wensen 
geïnventariseerd van de 'dagelijkse' gebruikers van de raadzaal; te weten de raadsleden, de bodes, de 
gastvrouwen, de Senior beleidsmedewerker burgerzaken en de babs'en. Uit de inventarisatie kwam met 
name naar voren dat de nieuwe installatie eenvoudig in gebruik en van goede, moderne kwaliteit moet 
zijn. De wensen van de gebruikers zijn vervolgens verwoord in het PvE en ook samen met de externe 
deskundige nadrukkelijk doorgesproken. Hierbij is met name inzichtelijk gemaakt waar de nieuwe 
installatie aan moet voldoen om de werkzaamheden van de gebruikers efficiënter, beter en eenvoudiger 
te maken en de raadzaal aantrekkelijk te houden voor bijvoorbeeld het sluiten van huwelijken. 

c. Een moderne opstelling die aansluit bij de wensen van de raad 
Uw gemeenteraad heeft zich op verschillende momenten, onder andere in de werkgroep bestuurlijke 
vernieuwing en het presidium, uitgesproken over de wijze van vergaderen, de functionaliteit van de 
apparatuur en het uitzenden van de vergaderingen. Sinds de zomer is stap voor stap de vergaderwijze 
van de raad veranderd, onder andere door een aanpassing van de opstelling van de tafels, het spreken 
vanaf het spreekgestoelte en het gebruik van interruptiemicrofoons. De huidige apparatuur sluit niet aan 
bij de vergaderbehoefte van de raad en in de praktijk worden technische belemmeringen ondervonden, 
waaronder vertraging van de microfoons, het koppelen van de sprekersmarkering en de kwaliteit en 
invalshoeken van de camera's. Met de keuze voor de nieuwe/verbeterde apparatuur wordt voldaan aan 
de wens van uw raad om duaal en visueel aantrekkelijk te vergaderen, de vergaderingen met voldoende 
kwaliteit, digitaal, live uit te zenden en digitaal te stemmen. Het niet aansluiten bij de wensen van uw raad 
betekent met betrekking tot bijvoorbeeld de sprekerskoppeling dat dit achteraf handmatig door de griffie 
gecorrigeerd wordt hetgeen weer veel tijd kost. 

4. Overwegingen 
Ten behoeve van het aanschaffen van een nieuwe installatie is een werkgroep opgericht. 
Vanuit deze werkgroep is een Pakket van Eisen opgesteld. 
Om het Pakket van eisen te vertalen naar een Technische Omschrijving is adviesbureau Epos Media 
Services ingeschakeld. 
Door het adviesbureau is een raming gemaakt van de kosten, hierbij is uitgegaan van drie varianten. 
De eerste variant betreft vervanging met handhaving van de huidige functionaliteit. 
De tweede variant betreft een installatie met een betere cameraregistratie, automatische herkenning van 
deelnemers en geautomatiseerd stemmen, (betreft hier een bekabeld systeem) 
De derde variant is gelijk aan de tweede variant waarbij het systeem draadloos is. 
De voor- en nadelen van de drie varianten zijn voor u op een rijtje gezet. 

Variant 1 - vervanging met handhaving huidige functionaliteit 
Variant 1 gaat uit van handhaving van de bestaande functionaliteit. Het betreft hier uitsluitend vervanging 
van verouderde apparatuur. Bij deze oplossing is het niet mogelijk videobeelden in voldoende kwaliteit 
toe te leveren ten behoeve van live streaming en ten behoeve van de lokale omroep SLOS; 
vergaderingen kunnen uitsluitend via geluid worden gevolgd. 
Binnen deze variant dient de Griffie alle deelnemers aan een vergadering steeds handmatig in te voeren 
per microfoonpositie. Dit is nodig opdat tijdens de vergadering en bij het terugluisteren van een 
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vergadering gezien kan worden wie aan het woord is. Het bijhouden van wie gebruik maakt van welke 
microfoon, en het eventueel achteraf herstellen kost veel tijd. 
Het is in de huidige tijdsgeest vreemd dat vergaderingen uitsluitend via het geluid te volgen zijn en niet via 
beeld. 

Variant 2 - Betere cameraregistratie, automatische herkenning van deelnemers en geautomatiseerd 
stemmen 
Variant 2 gaat uit van een hogere beeldkwaliteit die wel geschikt is voor aanlevering aan de SLOS en 
gebruik voor de live streaming. De vergadering en de individuele sprekers worden goed in beeld 
gebracht. 
De Griffie reikt pasjes uit aan alle deelnemers. Een deelnemer activeert met deze pas de microfoon. Het 
maakt nu niet meer uit achter welke microfoon de deelnemer plaats neemt; middels het pasje is altijd 
bekend wie en op welk moment de deelnemer het woord neemt. Dit bespaart veel werk voor-, tijdens- en 
na afloop van de vergadering. Variant 2 ondersteunt ook het geautomatiseerd stemmen. Het is voor alle 
deelnemers mogelijk via het microfoonpaneel een stem uitte brengen op een voorstel. Hiermee is 
meteen duidelijk wat de stemmingsuitslag is. 
Variant 2 maakt gebruik van een bekabeld systeem. In de nieuwe vergaderopstelling is dat niet wenselijk 
daar tafels gegroepeerd zijn en deze groepen los van elkaar staan. Dit betekent dat er 
kabelvoorzieningen bovenop de vloer moeten worden aangebracht. Indien de tafels voor een bepaald 
evenement moeten worden verplaatst, dienen de kabels los te worden gehaald. 

Variant 3 - als variant 2 maar draadloos 
Variant 3 is gelijk als variant 2, maar maakt gebruik van een draadloos systeem. De functionaliteit is 
verder gelijk. De laatste generatie draadloze systemen heeft een kwalitatief betere accu die minder snel in 
capaciteit afneemt. Voorts is dit draadloze systeem beduidend minder storingsgevoelig dan het huidige 
systeem. 
Bij alle varianten wordt zoveel als mogelijk courante apparatuur hergebruikt. Het betreft met name het 
hergebruik van de beamers en van de draadloze microfoons. Beiden zijn nog bijzonder actueel en kunnen 
best nog een aantal jaren mee. 

4.1 Kostenraming: 
De kosten exclusief b.t.w. zijn door adviesbureau Epos media Services per variant geraamd op:: 
Variant 1 C 96.271,- excl. b.t.w. 
Variant2 C 126.711,- excl. b.t.w. 
Variant 3 6 147.691,- excl. b.t.w. 

De kosten voor het inhuren van adviesbureau Epos Media Services bedraagt maximaal C 8.060,-
exclusief b.t.w. 
De b.t.w. kan grotendeels verrekend worden, 2,8607o is niet verrekenbaar. 

4.2 Voorkeursvariant: 
Gezien het multifunctionele karakter van de raadzaal gaat de voorkeur van het college uit naar Variant 3. 
Door de adviseur van Epos Media Services is aangegeven dat de huidige draadloze systemen veel 
verbetert zijn en de kans op storingen derhalve vele malen kleiner. 
Met een draadloos systeem is het eenvoudiger om de raadzaal voor andere doeleinden te gebruiken. 

Een bedraad systeem (variant 2) geeft grote beperkingen, door de aanwezigheid van vloerverwarming is 
het niet mogelijk om de bedrading in de vloer te verwerken. 
De bedrading komt dan met behulp van extra voorzieningen bovenop de vloer te liggen of word, indien 
mogelijk, onder de tafelbladen gemonteerd. 
Omdat de tafels verplaatst moeten kunnen worden dient tussen iedere tafel een stekkerverbinding te 
worden gemaakt. 
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Dit alles geeft veel overlast, bekabelde systemen worden nog steeds aangeboden maar meestal niet 
meer toegepast. 

Variant 1 is geen optie omdat in dit geval niet voldaan kan worden aan de wens van uw raad om op een 
meer dynamische manier te vergaderen. 
Daarnaast wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de huidige technische mogelijkheden waardoor de 
gemeente Steenbergen achter blijft bij de ontwikkeling van andere gemeenten. 

4.3 Aanbesteding: 
De nieuwe audio- en visuele installatie zal worden aanbesteed conform het aanbestedingsbeleid. 
In deze situatie kan worden volstaan met een meervoudige onderhandse aanbesteding. 
De aanbesteding zal in samenwerking met Inkoopbureau West-Brabant worden uitgevoerd. 

4.4 Uitvoering werkzaamheden: 
De AV installatie zal geplaatst/gemonteerd en getest worden in het mei reces van 2017. 
In week 17 en week 18 zijn er geen BOB vergaderingen. 
Omdat op woensdag 26 april (lintjesregen) de zaal nog wordt gebruikt zullen de werkzaamheden 
aanvangen op donderdag 27 april. 

4.5 Uitzendingen raadsvergaderingen door de SLOS: 
Door de gemeenteraad is besloten om voor 2017 een separaat contract aan te gaan met de SLOS voor 
het uitzenden van de oordeelsvormende vergaderingen. Betreft hier een jaarcontract waarbij de 
gemeente C 11.700,-- aan de SLOS vergoed. 
Voortzetting of vernieuwen van het contract vindt plaats na evaluatie. 
De nieuwe installatie biedt de mogelijkheid om naast het geluid ook beelden te streamen naar het 
internet, welke van een goede kwaliteit zullen zijn. Door deze vernieuwing wordt het voor 
geïnteresseerden aantrekkelijker om de vergaderingen van de raad te volgen. Daarbij maken steeds meer 
mensen, vooral jongeren, gebruik van deze mogelijkheid. 
Veel mensen beschikken tegenwoordig over een smart t.v. waardoor zij ook de vergaderingen op hun 
televisie kunnen volgen. 
Als na installatie blijkt dat het streamen goed verloopt en de kwaliteit goed is, kan in de toekomst de 
afweging worden gemaakt om de vergaderingen van de raad niet meer via de SLOS uit te zenden maar 
alleen via het internet aan te bieden. 

5. Middelen 
Ten behoeve van het vervangen van de audio- en visuele installatie van de raadzaal heeft uw raad een 
budget ter beschikking gesteld van 0 120.000,--

Raming variant 3 6 147.700,-
Kosten adviseur C 8.100,--

6 155.800-
b.t.w. 6 4.500,-

C 160.300 

Uit bovenstaande blijkt een tekort van 6 41.000,-
Door toepassing van een draadloos systeem zijn er geen grote bouwkundige voorzieningen noodzakelijk. 
Als er geringe aanpassingen nodig blijken te zijn, zijn deze te bekostigen uit de in de raming opgenomen 
post onvoorzien, 

Voorgesteld wordt om de benodigde extra middelen, zijnde C 41.000,-, beschikbaar te stellen ten 
behoeve van het vervangen en moderniseren van de A.V. installatie van de raadzaal. 
Bij de oorspronkelijke investering van C 120.000,-- is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 5 jaar. 
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Voor de begroting kwam dit neer op een jaarlast van 6 24.000,- . 
Volgens Epos Media Services kan voor de nieuwe installatie worden uitgegaan van een 
afschrijvingstermijn van 8 jaar. 
Voor de begroting komt dit neer op een jaarlast van C 161.000,- : 8 = C 20.125,-
Dit levert voor de begroting een jaarlijks voordeel op van C 3.875,-. 

6. Risico's 
Er zijn geen risico's aan verbonden, de werkzaamheden kunnen tijdens het mei reces uitgevoerd worden. 
Omdat bij variant 3 geen grote bouwkundige voorzieningen noodzakelijk zijn, zal ook geen rekening 
gehouden hoeven te worden met onverwachte tegenvallers. 
Tijdens het meireces is er voldoende ruimte om de installatie te installeren en te testen. 

7. Communicatie/Aanpak 
Na goedkeuring van uw raad zal de aanbestedingsprocedure worden gestart. 
Na gunning zal de installatie in het mei reces van 2017 worden geïnstalleerd en getest. 

8. Voorstel 
Wij stellen u voor in te stemmen met voorkeurvariant 3 en hiervoor extra middelen, een totaal van C 
41.000,- beschikbaar stellen. Daarnaast wordt u voorgesteld de totale investering ten behoeve van de 
installatie, 0 161.000,- , in 8 jaar af te schrijven. 

Hoogachtend, Z J 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen/ 
De locOįSeefetarjfi, De burgemeéster, 


