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Achtergrond
In de raad van 3 juli 2017 is het communicatieplan “Rondom de Raad” vastgesteld. Onderdeel 
daarvan zijn uitzendingen van het programma ‘Rondom de Raad’ van RTV Stichtse Vecht. In dit 
memo stel ik u op de hoogte van het verloop tot nu toe. 

Bereik
Tot op heden zijn er 7 raadsvergaderingen uitgezonden door RTV Stichtse Vecht. De reguliere 
raadsvergaderingen (19 december, 30/31 januari en 6 maart) zijn goed bekeken. De extra ingelaste 
raadsvergadering over het onderzoeksrapport naar de integriteitskwestie wethouder De Groene heeft 
tot nu toe de meeste kijkers getrokken. De twee vergaderingen rondom het afscheid van de oude 
raad en installatie van de huidige raad zijn wat minder goed bekeken. (De gegevens van de 
raadsvergadering van 26 april moeten nog in de tabel worden verwerkt). De kijkcijfers zoals 
weergegeven in tabel 1 geven niet weer hoeveel kijkers er via de televisie naar het programma 
Rondom de Raad kijken. Het is helaas niet mogelijk dit te achterhalen aangezien Stichting 
Kijkonderzoek geen onderzoek doet naar de kijkcijfers van lokale omroepen via de televisie. 

Interactie
Voorafgaand aan de raadsvergadering zendt RTV een voorbeschouwing uit. Hierin worden de 
belangrijkste onderwerpen van de agenda voor besproken. RTV Stichtse Vecht streeft ernaar een 
verschillende partijen aan het woord te laten. 

#Raad0346 wordt veelvuldig gebruikt tijdens de raadsvergadering en daar buiten. 

Verbeterpunten
RTV Stichtse Vecht maakt gebruik van de livestream. De kwaliteit van de livestream is niet altijd naar 
behoren. Dit komt doordat de opstelling van de camera’s en het controlepaneel wekelijks wordt 
opgebouwd. Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheden om het controlepaneel vast neer te 
zetten in het 4en1 theater. De verwachting is dat daarmee een deel van de problemen rondom de 
beeldkwaliteit worden opgelost. 

Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden onder inwoners en raadsleden. Het is raadzaam deze 
evaluatie voor het zomerreces te laten plaatsvinden. Eventuele verbeterpunten kunnen dan 
besproken worden en na het zomerreces worden doorgevoerd. 

Vervolg
De komende tijd moet er besloten worden of de gemeente Stichtse Vecht de uitzendingen van het 
programma Rondom de Raad wil voortzetten en in welke vorm. De huidige uitzendingen zijn nu een 
pilot van één jaar. Gezien het bereik van het programma en de toename van het aantal mensen dat 
naar de raadsvergadering kijkt, zou het een logische keuze zijn het programma te continueren. Wel 
moet er dan structureel budget worden vrijgemaakt. 

In het huidige pakket dat er is afgesloten met RTV Stichtse Vecht zitten geen vast moment waarop 
de herhalingen van het programma op de televisie worden uitgezonden. De komende tijd gaat daar 
mee geëxperimenteerd worden om te kijken hoeveel mensen hier gebruik van maken. Ook is de 
uitzending van het programma niet online terug te kijken (alleen de stream van de raadsvergadering 
zelf is terug te kijken via de gemeentelijke website). 

Tabel 1: kijkcijfers naar stream via stichtsevecht.raadsinformatie.nl en via RTV Stichtse Vecht (momentopname begin april 

2018)



Datum Live

On 

Demand 

(later)

Totaal via 

stichtsevecht.raad

sinformatie.nl

Livestream RTV 

Stichtse Vecht

Totaal site SV en 

RTV

26-april-2018

29-maart-2018 129     0 129 35 164

27-maart-2018 86 70 156 224 380

06-maart-2018 368 346 714 1976 2690

09-februari-2018 959 1140 2099 1500 3599

30-januari-2018 726 692 1418 1000 2418

19-december-

2017
788 962

1750 450 2200


