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Aanpassing raadszaal

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. In te stemmen met de aanschaf van een draadloos audio systeem.
2. In te stemmen met de aanschaf van twee nieuwe ringleidingen (1x vergaderdeel en
1x publieksdeel).
3. Een smartboard aan te schaffen ter vervanging van beamer etc.
4. Een krediet van € 70.000 ter beschikking te stellen.
5. De kapitaallasten te dekken door deze effecten mee te nemen bij de actualisatie van
de staat C bij de begroting 2012-2015.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris
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Toelichting
Probleemstelling
Er zijn klachten over de geluidskwaliteit in de raadzaal. Er zijn microfoons die slecht
functioneren en de ringleiding die het geluid voor mensen met een gehoorapparaat moet
versterken doet dat niet goed genoeg.
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Inleiding
De raadzaal in Nieuwveen was oorspronkelijk bedoeld voor een raad met 13 leden. Na
de herindeling in 2007 zijn de bestaande stoelen en tafels uit Nieuwkoop en de
geluidsinstallatie uit Ter Aar in Nieuwveen geplaatst. De raad vergadert er nu met 21
leden.
De raad heeft aan de ambtelijke organisatie gevraagd om een voorstel voor verbetering
aan te leveren.

Kader / Eerdere besluiten
nvt
Beoogd effect
Goede audiovisuele kwaliteit in de raadzaal waarmee op de korte termijn probleemloos
kan worden vergaderd en al rekening wordt gehouden met aanvullende wensen, o.a. de
raadzaal meer benutten voor diverse doeleinden (o.a. vergaderingen in kleinere groepen,
presentaties, trainingen, etc.). Hierdoor kan uitwijken naar andere locaties (in de meeste
gevallen) uitblijven. Immers, door nu al voor een draadloos systeem te kiezen worden de
mogelijkheden voor een betere benutting van de raadzaal in de toekomst vergroot. De
extra investering die dit vraagt is gering, terwijl het directe en toekomstige gemak erg
groot zijn. Met aanvullende beeldweergave apparatuur en ander meubilair wordt dit doel
nog beter gerealiseerd. Hiervoor is wel een extra substantiële investering nodig.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:
1. Een positief besluit te nemen over de aanschaf van een draadloos audio
systeem. Hiermee wordt de geluidskwaliteit op een goed niveau gebracht. Op
termijn kan hier nog een camerasysteem voor video opname en weergave
mogelijkheden aan worden toegevoegd, zodat de gemeente verder gebruik
maakt van technologische ontwikkelingen zoals de mogelijkheid voor inwoners
om de vergaderingen van de raad ook thuis via internet te volgen.
2. Een positief besluit te nemen over de installatie van twee nieuwe ringleidingen
(1x vergaderdeel en 1x publieksdeel). Hiermee wordt de geluidskwaliteit op een
goed niveau gebracht voor raadsleden en publiek.
3. Een smartboard aan te schaffen, wat ten goede komt aan interactief vergaderen
en de presentatiemogelijkheden.

Kanttekeningen:
De kwaliteit is niet alleen afhankelijk van de apparatuur, maar wordt beïnvloed door de
gebruik- en bedieningswijze. Bijvoorbeeld: wanneer een spreker gaat staan of anderszins
niet meer richting de microfoon praat zal dit direct ten koste gaan van de
verstaanbaarheid.

2

Pagina 3 van 4

Er wordt voorgesteld om vanuit het oogpunt van de bezuinigingen nog geen camera
volgsysteem met bijbehorende beeldweergave en nog geen nieuw meubilair voor de
raadzaal aan te schaffen. De consequentie hiervan is dat toegankelijkheid voor inwoners
om raadsvergaderingen (thuis) te volgen niet wordt vergroot en de ruimte minder
makkelijk anders in te delen is, wat de flexibiliteit en efficiency in gebruik beperkt.
Risico’s / Beheersmaatregelen
Geen specifieke risico’s. Eventuele technische risico’s zullen moeten worden uitgesloten
met de test die vooraf gedaan zal worden met het draadloze audio systeem in combinatie
met andere draadloze apparatuur, zoals mobiele telefoons, PDA’s en tablet PC’s.
De bediening is door de leverancier als eenvoudig en gebruiksvriendelijk omschreven. Dit
betekent dat we ervan uitgaan dat tijdens de raadsvergaderingen de griffier de
verantwoordelijkheid van de bediening kan dragen en in overige situaties iemand van de
bodedienst. Uitgangspunt is dat er geen externe expertise nodig is en ook geen extra
inzet vanuit het I&A team.

Financiële / Personele / Juridische consequenties
De mogelijke investering voor het nieuwe Audio/Video systeem in de Raadzaal ziet er uit
zoals in onderstaande overzicht is samengevat. Advies voor kolom 2 draadloos audio.
Onderdelen
Draadloos
Bedraad
Audio/Video Audio
Audio/Video Audio
Microfoonsysteem compleet
45.000
45.000
30.000
30.000
Camerasysteem
11.000
11.000
Smartboard
7.650
7.650
7.650
7.650
Beeldweergave publiek
3.800
3.800
Ringleiding
2.650
2.650
2.650
2.650
Diversen
15.700
10.000
15.700
10.000
Totaal apparatuur
85.800
65.300
70.800
50.300
Aanpassen huidig meubilair:
afdichten gaten
6.000
6.000
draaibaar maken apparatuur
15.000
15.000
Totaal
91.800
71.300
85.800
65.300
NB:
• Alle bedragen zijn globaal in Euro’s excl. BTW.
• In bovenstaand overzicht zijn nog geen installatiekosten verwerkt (ca. € 15.000).
• Bij keuze voor bedraad moet bedacht worden dat bij toekomstige vernieuwing
van het meubilair beperkingen zijn bij keuze voor bedraad systeem.
• Draadloos systeem is exclusief structurele kosten voor accu's etc.
• In bovenstaand overzicht zijn nog geen kortingen verwerkt (naar verwachting ca.
€ 10.000).
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Het advies is om tot de aanschaf van een draadloos systeem over te gaan, inclusief
smartboard en twee nieuwe ringleidingen. Hiervoor zal een advies aan de raad worden
ingediend (zie bijgesloten advies).
Het voorstel is om een nieuw krediet te vragen aan de raad voor het totaal aan
benodigde financiële middelen (€ 70.000). De kapitaallasten van dit nieuwe krediet
e
bedragen € 17.500 voor het 1 jaar (2012) en worden ten laste gebracht van het product
0101 Raad. De dekking van deze kapitaallasten moeten gevonden worden door deze
effecten mee te nemen bij de actualisatie van de staat C bij de begroting 2012-2015. Er is
afstemming geweest met Financiën bij het opstellen van dit advies.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Offerte leverancier BIS
Advies meningsvormende raad
(griffie)
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