
 

 Raadsvergadering d.d. 8 april 2008 agendapunt 11. 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 maart 2008 
 

Onderwerp:  Invoeren van een raadsinformatiesysteem met audio-/ en 
videonotulering 

 
Portefeuillehouder:   presidium 
Behandelend ambtenaar: J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 606 
E-mail adres:   j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:          1) In te stemmen met de invoering van een Raadsinformatiesysteem; 
                                             2) Daarvoor in totaal een krediet van € 66.385.- beschikbaar stellen. 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Offertes 
 

TOELICHTING 

Bij de start van de raadsperiode 2006 – 2010 heeft de raad een strategische raadsagenda vastgesteld 
(raad 12 september 2006) Onderdeel van deze strategische raadsagenda vormt het opzetten van een 
Raads Informatiesysteem en Bestuurlijk Informatie Systeem (RIS/BIS) In de toelichting daarop heeft uw 
raad aangegeven dat er veel aan gelegen is om te komen tot een geleidelijke verandering van een 
papieren naar een digitale verspreiding van informatie met een daarbij goede digitale ontsluiting. 
Kernbegrippen als het voordeel dat digitale informatie gemakkelijk terugvindbaar, plaatsonafhankelijk 
opvraagbaar is, leidt tot lagere opslag en conditioneringskosten en voor raadsleden en burgers 
eenvoudig thuis of op het werk opvraagbaar is hebben geleid tot houden van een proef in de 
raadsvergaderingen van 9 en 23 oktober vorig jaar.  Tijdens deze beide raadsvergaderingen waren de 
raadsvergaderingen via internet te volgen. Van beide vergaderingen is het verslag digitaal beschikbaar 
gesteld.  

Ook in het Griffieplan 2007 – 2010 “de raad op kop; een nieuwe raad een nieuwe vergaderwijze(r)” is met 
uw raad afgesproken om te komen tot een modulaire invoering van het Raadsinformatiesysteem.  

Met ingang van 1 januari jl. zijn we met de eerste module gestart. Vanaf dat moment is de raadsagenda 
en zijn,  raadsvoorstellen, raadsbesluiten en onderliggende stukken digitaal beschikbaar  via de website. 
Hier zal dan ook meer informatie te vinden zijn over openbare informatiebijeenkomsten en het werk van 
de Rekenkamercommissie Tynaarlo. Kortom: Alle raadsinformatie is goed ontsloten en actueel voor een 
ieder te vinden.  

Vanaf 1 juli 2008 zullen de raadsvergaderingen live (beeld en geluid) via internet worden uitgezonden. 
Het digitale verslag is vlot na de vergadering beschikbaar en gearchiveerd. Een uitgebreide besluitenlijst 
met daarin ook de amendementen, moties en stemverklaringen wordt door de griffier gemaakt en op de 
website geplaatst en naar de raadsleden worden gezonden. Het woordelijk verslag kom daarmee te 
vervallen.  



 

Wat willen we bereiken      

Met het invoeren van een Raadsinformatiesysteem willen we de dienstverlening aan onze inwoners en 
ook andere belangstellenden voor de gemeentepolitiek verder verbeteren en de informatie beter 
ontsluiten. .  
Lokale politiek wordt zichtbaarder en ook persoonlijker met behulp van audio- en videonotulering. Ook 
wordt de publieke tribune daarmee onafhankelijk van tijd en plaats. Ook de controle op het besturen 
wordt verbeterd: eens gezegd, blijft gezegd en toetsbaar en het kan burgers uitnodigen om richting 
politiek en  raadsfracties te reageren. Daarnaast zijn alle sprekers in de raadzaal vanaf de publieke 
tribune ook tijdens de vergadering zichtbaar. Met de huidige opstelling en inrichting is dat namelijk niet 
het geval.   
 
Met het invoeren van het systeem is het ook de bedoeling om de informatie over de gemeenteraad op de 
gemeentelijke site te verbeteren (module raadsite). 
Verder zit in deze offerte de aanschaf van een aantal modules waarmee de digitale dienstverlening voor 
inwoners en raadsleden verder wordt verbeterd. Deze zijn: opzetten  van  Themadossiers (per thema 
worden alle relevante agendapunten, tekeningen, notulen samengesteld), E-mailnotificatie (email 
abonnement raadsstukken, themadossiers voor burgers en raadsleden), Smoelenboek (de mogelijkheid 
van raadsleden om persoonlijke informatie van raadsleden, collegeleden en griffie voor burgers 
toegankelijk te maken), module raadssite en de module statistiek. 
Met de aanschaf van dit pakket kunnen huwelijksvoltrekkingen in de raadzaal worden opgenomen en 
digitaal worden uitgezonden.  
In het pakket zit ook de aanschaf van een camerasysteem met installatie en programmering en een 
visualizer (digitale overheadprojector) waarmee moties, amendementen en bijvoorbeeld tekeningen via 
de beamer op het scherm in de raadzaal gepresenteerd kunnen worden.    

Wat gaan we daarvoor doen. 

We gaan over tot aanschaf van een Raadsinformatiesysteem met audio-  en videonotulering en 
bijbehorende cameraopstelling in de raadzaal. Het systeem is ook in te zetten voor het houden van 
bijvoorbeeld videoconferenties. Door te kiezen voor dit systeem (gemeenteoplossingen.nl) worden geen 
extra kosten in rekening gebracht. 

Wat mag het kosten (Financiële consequenties)  

Bij 3 bedrijven  is een offerte gevraagd. Hierop hebben 2 bedrijven gereageerd. Deze beide offertes 
liggen voor u in de leeskamer ter inzage. Op basis van een vergelijking tussen de beide offertes gaat 
onze voorkeur uit naar de aanbieding van Gemeenteoplossingen.nl te Groningen. Dit bedrijf biedt het 
Raadsinformatiesysteem aan voor de prijs van €  66.385.-- en is een voordeliger keuze omdat de 
jaarlijkse lasten structureel lager zijn dan de andere aanbieder (€  12.215.-- ten opzichte van € 14.683.-- 
nu).   Verwezen wordt hiervoor naar onderstaand overzicht. 
A. Investeringskosten         66.385  
           
B.  Reserve raadsleden digitaal Beschikbaar als dekkingsmiddel 57.200  
           
C. Structurele kosten verbonden aan de investering  12.215  
           

D.  
Vrijval van structurele lasten 
(salariskosten notulisten)       *14.683  

*In verband het vertrek van de huidige notuliste zal vanaf 1 juli 2008 zonder 
invoering van een Raadsinformatiesysteem gewerkt moeten worden met 
externe bureaus waarbij de verwachtte meerkosten van € 20.000 zal bedragen   



 

                  
       voordelig  nadelig 
ad A De investering wordt ingaande 2009 afgeschreven in 10 jaar tegen   
  5% rente. De kapitaallasten bedragen € 9.957   9.957
         
ad B De reserve kan in 10 jaar worden aangewend ter dekking van de    
 kapitaallasten. Aan de reserve wordt ingaande 2009 rente toege-   
 voegd, zijnde een percentage van 5.     
 Dit geeft een opbrengst van € 8.580.   8.580  
         
ad C Structurele kosten excl. Kap.lasten    12.215
         

ad D Vrijval van structurele lasten  

Salariskosten 
huidige 
notulisten   14.683   

       23.263 22.172
         

 
Per saldo ontstaat structureel, jaarlijks  een voordelig 
resultaat van € 1.091  

         
 Dit voordeel vloeit terug naar de post onvoorzien 2008 structureel   
De gemeenteraad heeft sinds 2002 een bedrag van €  57.200.-- beschikbaar voor het invoeren van een 
RIS/BIS. 
 

Adviezen 

Het plaatsen van de camera’s is besproken met de architect van het gemeentehuis. Desgevraagd heeft 
hij aangegeven geen problemen te hebben met de opzet en plaats van de camera’s 
Het voorstel is besproken in het Presidium van 25 maart jl.  
 

Gevraagd besluit 

1) In te stemmen met de invoering van een Raadsinformatiesysteem; 
2) Daarvoor in totaal een krediet van € 66.385.-- beschikbaar stellen. 
 
 
 
Namens het Presidium, 
 
 
J. Rijpstra,      voorzitter. 
 
 
J.L. de Jong, griffier. 


