
 

Raadsvergadering d.d. 21 april 2009 agendapunt 10  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 24 maart 2009 
 
Onderwerp:   uitbreiding raadswebsite met nieuwsmodule  
 
Portefeuillehouder:   presidium 
Behandelend ambtenaar: S. Puite 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 607 
E-mail adres:   s.puite@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Instemmen met uitbreiding van de raadswebsite 

(http://raad.tynaarlo.nl) met een nieuwsmodule   
 
Bijlagen:     
-    Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Offerte gemeenteoplossingen (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Sinds 10 juni 2008 beschikt de gemeenteraad over een eigen website (http://raad.tynaarlo.nl). Deze is 
verbonden aan de gemeentelijke website www.tynaarlo.nl. Op de raadswebsite is alle informatie te 
vinden over de gemeenteraad en rekenkamer. Bijvoorbeeld vergaderdata, besluitenlijsten, agenda’s en 
bijbehorende bijlagen van raadsvergaderingen. Maar ook algemene informatie over hoe de 
gemeenteraad werkt en de samenstelling van de raad. Verder kan live via internet worden meegekeken 
met een  raadsvergadering, of kan het filmarchief worden geraadpleegd.  
 
De website beschikt op dit moment over de volgende modules: 

- Themadossiers 
- E-mail notificatie 
- Smoelenboek (wie is wie van de gemeenteraad) 
- Raadssite 
- Raad direct (uitzenden via internet) 
- Statistiek 

Vervolgprocedure 

Voorgesteld wordt om de huidige opzet van de website uit te breiden met de module Nieuws omdat dit 
een verbetering is van de dienstverlening aan raadslid en burger. Op dit moment worden nieuwsberichten 
over bijvoorbeeld informatieavonden of hoogtepunten uit de raadsvergadering getoond op de 
homepagina van de website. Als een nieuw nieuwsfeit zich voordoet dan wordt het oude bericht 
verwijderd van de website. Er is geen ruimte op deze op een overzichtelijke manier in een archief te 
plaatsen.  
Een nieuwsmodule biedt de volgende voordelen:  
- Actueel nieuws duidelijk en overzichtelijk te vinden, nieuwsfeiten worden chronologisch getoond; 
- Homepagina blijft homepagina.  
- Opbouw nieuwsarchief, per periode zijn de nieuwsberichten te raadplegen; 



 

Financiële consequenties 

De kosten zijn: 
  
Eenmalig: € 1.092,-- excl. btw. (t.w. kosten module € 825,-- plus de implementatiekosten € 267,-- ) 
Structureel (jaarlijks): € 85,--  excl. btw. (t.w. uitbreiding van het servicecontract)  
Deze kosten kunnen worden ondergebracht in het huidige budget voor de raad. 

Adviezen 

nvt 

Gevraagd besluit 

Instemmen met uitbreiding van de raadswebsite (http://raad.tynaarlo.nl) met een nieuwsmodule.   
 
 
Namens het presidium, 
 
 
F.A. van Zuilen,  voorzitter. 
 
 
J.L. de Jong, griffier 


