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1. Inleiding 

 

Ter uitvoering van de eind 2014 door de raad aangenomen motie “Zichtbaar transparanter” 

heeft het seniorenconvent van de gemeenteraad (de verzamelde  fractievoorzitters) op 16 

november 2015 ingestemd met een voorstel om de raads- en commissievergaderingen uit te 

zenden via internet. Uit  zeven voorgelegde varianten van verslaglegging van raads- en 

commissievergaderingen heeft het convent gekozen voor de variant waarbij naast A/V live 

streaming (uitzending) en registratie ook schriftelijke verslaglegging door een notulist 

plaatsvindt (variant 4). 

  

Om uitzending van de vergaderingen mogelijk te maken, is opnameapparatuur in de beide 

vergaderzalen nodig (Raadszaal en Fabriciuskamer). Tijdens de vergaderingen zijn de 

beelden ook te zien via schermen op de publieke tribune en indien gewenst in de Refter en 

Enschedé kamer.  Het beeldregistratiesysteem heeft een relatie met het geluidssysteem. De 

camera’s worden automatisch gestuurd door het activeren van de microfoons. De camera’s 

komen op meerdere consoles  op de plaats van de spreektijdenklok. Het geluidssysteem komt 

qua levensduur in aanmerking voor vervanging.  

 

Om live streaming en publicatie mogelijk te maken is het naast de aanleg van hardware 

faciliteiten in de vergaderzalen noodzakelijk een contractuele verbintenis aan te gaan met een 

leverancier van dergelijke diensten. Het huidige contract dat voorziet in audio uitzending en 

publicatie van vergaderingen moet daar op worden aangepast.  

 

De aanleg van genoemde systemen heeft een grote relatie met de werkzaamheden aan de 

klimaatinstallatie die tijdens het reces uitgevoerd gaan worden. Voor de planning van deze 

werkzaamheden is het verwijderen van een beperkte hoeveelheid asbest (aangetroffen bij 

inventarisatie ten behoeve van te verrichten werkzaamheden ten te hoeve van offerte-

aanvraag) bepalend. Voor de aanleg van de klimaatinstallatie worden beide ruimtes 

leeggemaakt (vergadermeubilair verwijderd), in de Raadszaal wordt de vloer opengebroken 

om de nieuwe installatie aan te leggen. Hierdoor is de vervanging van geluids- en de 

realisatie van een beeldregistratiesysteem in een stroomversnelling gekomen. De 

werkzaamheden starten na de laatste - en zijn voltooid voor de eerste raadsvergadering na het 

reces. Om deze planning te kunnen realiseren dient één dezer dagen opdracht gegeven te 

worden. 

 

 

2. Voorstel aan de raad 

 

Het college van B&W stelt de raad voor: 

 Een krediet van € 150.000.—beschikbaar te stellen voor audiovisuele voorzieningen 

in de Raadszaal en Fabriciuskamer, ten behoeve van uitzenden van de raads- en 

commissievergaderingen via internet en de lasten te dekken uit de in het 

investeringsplan 2016-2021 opgenomen post “geluid- en beeldregistratie Raadszaal 

en Fabriciuszaal” ; 
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 Het raadsbudget structureel  uit te breiden met € 25.000 per jaar om vergaderingen 

van de gemeenteraad en zijn commissies uit te zenden en te publiceren. Dekking ten 

laste van de algemene middelen en dit te verwerken bij Bestuursrapportage II 2016 .  

 Gelet op de planning - en het spoedeisende karakter van de werkzaamheden, 

vooruitlopend op de behandeling van het IP deze uitgave toe te staan. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Het beoogde resultaat is het uitzenden en publiceren van de raads- en 

commissievergaderingen via internet en beschikbaar te houden via de website. 

 

4. Argumenten 

 

 Uitzenden van raads- en commissievergaderingen via internet draagt eraan bij om de 

lokale politiek dichter bij de inwoners van Haarlem te brengen. 

 In het nog vast te stellen investeringsplan 2016 – 2021 is € 150.000 opgenomen voor 

“geluid- en beeldregistratie Raadszaal en Fabriciuszaal” De investering komt in 2016 

tot uitvoering.  

 Om het zomerreces nu te benutten om de werkzaamheden uit te laten voeren wordt 

deze investering naar voren gehaald om de overlast tot een minimum te beperken.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

 Alle deelnemers aan de vergadering dienen mee te werken door tijdige aanmelding 

met een pas op het  systeem. Dit  is nodig omdat de camera’s reageren op de 

microfoons. 

 Als de werkzaamheden buiten het zomerreces plaats moeten vinden,  dienen de 

raadsvergaderingen op een andere locatie plaats te vinden wat niet onmogelijk is 

maar waar geen budget voor is. 

 

6. Uitvoering 

 

De planning is erop gericht om alle voorzieningen (klimaat, geluid en beeldregistratie)  na het 

zomerreces 2016 werkend te hebben. 

 

7. Bijlagen 

 

Geen bijlagen  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

 

 Een krediet van € 150.000.—beschikbaar te stellen voor audiovisuele voorzieningen 

in de Raadszaal en Fabriciuskamer, ten behoeve van uitzenden van de raads- en 

commissievergaderingen via internet en de lasten te dekken uit de in het 

investeringsplan 2016-2021 opgenomen post “geluid- en beeldregistratie Raadszaal 

en Fabriciuszaal” ; 

 Het raadsbudget structureel  uit te breiden met € 25.000 per jaar om vergaderingen 

van de gemeenteraad en zijn commissies uit te zenden en te publiceren. Dekking ten 

laste van de algemene middelen en dit te verwerken bij Bestuursrapportage II 2016 .  

 Gelet op de planning - en het spoedeisende karakter van de werkzaamheden, 

vooruitlopend op de behandeling van het IP deze uitgave toe te staan. 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 


