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ONDERWERP 

Apparatuur (streamgeneratoren) audioverslaglegging raad 

GEADVISEERDE BESLISSING 

1. Nieuwe streamgeneratoren voor de audioverslaglegging aan te schaffen en deze driejaarlijks 
te vervangen; 

2. Het budget van de raad driejaarlijks te verhogen met € 6500 voor de vervanging van de 
geluidsinstallatie en dit te dekken uit de algemene reserve. 

INLEIDING 

De raad vergadert al enige jaren via audiostreaming: de vergadering wordt opgenomen en live 
uitgezonden via GemeenteOplossingen (GO). De vergadering is op sprekersniveau of fractieniveau 
(bij Beraad & Advies) na te luisteren en daarmee het woordelijke verslag van de vergaderingen van 
de raad en de Beraad & Advies - avonden. Van de raadsvergaderingen wordt vervolgens nog een 
besluitenlijst gemaakt, die voldoet aan de vereisten uit de gemeentewet. Van de Beraad & Advies -
avonden worden alleen de toezeggingen bijgehouden, daar hier geen besluiten worden genomen. 

De streamgeneratoren moeten spoedig vervangen worden, daar zij op XP draaien. 
De ipads, die gebruikt worden voor de voorbereiding van de vergaderingen, het raadplegen van 
stukken ter vergaderingen en het naluisteren van vergaderingen, zijn volgend jaar aan vervanging 
toe, maar deze zijn al meegenomen in de Voorjaarsnota. 

BEOOGD EFFECT 

De raad in staat stellen op een kwalitatief goede wijze digitaal te vergaderen en te anticiperen op 
toekomstige ontwikkelingen. 

ARGUMENTEN 

1.1. De huidige apparatuur is verouderd. 
Om het audio (AV-)signaal te converteren naar een voor internet (webcast) geschikt formaat, 
wordt een encoder, een streamgenerator ingezet. Gelet op de standaard levensduur van de 
encoder (na 3 jaar wordt geadviseerd het apparaat preventief te vervangen) en het staken van 
de ondersteuning op het besturingssysteem (Windows XP) door Microsoft, stelt GO voor een 



nieuw ingerichte encoder te leveren, gebaseerd op hun nieuwste streamingplatform Webcasting 
2.0. 

1.2. Nieuwe apparatuur is stabieler voor de werkwijze van de raad. 
Webcasting 2.0 biedt de verbeteringen: 

Er kunnen meer luisteraars gelijktijdig meeluisteren; 
Er is een lager risico op uitval; 
Geconfigureerd naar de laatste inzichten; 
Slaat audiobestanden lokaal op; dit biedt meer zekerheid bij uitval van de internetverbinding; 
Betere ondersteuning voor mobiele platforms; 

2.1. Er is geen apart budget voor geluidsinstallatie. 
De raad heeft een budget voor de abonnementskosten voor de audioverslaglegging. Er is geen 
apart budget voor aanschaf en afschrijving van apparatuur. Gelet op de beperkte kosten van 
deze hardware voor de raad adviseert de financiële afdeling om hier elke drie jaar incidenteel de 
kosten voor te ramen. 

KANTTEKENINGEN 

1.1. Nieuwe apparatuur aanschaffen twee jaar voor een verhuizing? 

Het lijkt wellicht wat ongelukkig om nu apparatuur te vervangen, terwijl de raad waarschijnlijk in 
de nabije toekomst (vanaf 1 januari 2018) elders zal gaan vergaderen. Toch is ruim twee jaar te 
lang om geen actie te ondernemen. Het afbreukrisico is te groot. Bovendien kan de apparatuur 
meeverhuisd worden, en opgewaardeerd worden naar SD- video. Dus mocht de raad op een 
nieuwe locatie willen uitzenden met beeldmateriaal, dan kan dat na opwaardering van deze 
apparatuur. Toekomstbestendig dus! 

FINANCIËN 

De apparatuur dient iedere drie jaar vervangen te worden voor een bedrag van € 6.500. Gezien het 
kleine bedrag wordt voorgesteld om dit niet als investering mee te nemen in het investeringsplan 
maar iedere drie jaar € 6.500 euro extra budget bij te ramen op de budgetten van de gemeenteraad 
(2016, 2019, 2022 en verder). Eventuele toekomstige (inflatie)correcties worden middels de P&C 
documenten gemeld. 

COMMUNICATIE 

n.v.t. 

UITVOERING 

Wanneer de raad akkoord gaat met aanschaf van nieuwe encoders, zal met GO en Video Schaay 
bekeken worden hoe de raadszaal en Richard Bransonzaal zo snel mogelijk en zonder overlast voor 
de gebruikers en de vergaderingen van de raad klaar gemaakt kunnen worden. 

BIJLAGEN 

Offerte GemeenteOplossingen. 
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