Transcripties video-/audioverslagen raads- en commissievergaderingen
Aanleiding
In de raadsvergadering van 7 november 2017 heeft de raad een motie van ChristenUnie-SGP,
Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond aangenomen met als dictum:
“Geeft de voorzitter van de raad de opdracht:
1. de komende maanden een pilot te doen met het geautomatiseerd opleveren van tekstuele
verslagen van raads- en commissievergaderingen;
2. daarbij meerdere leveranciers de mogelijkheid te bieden zich te bewijzen;
3. vóór behandeling van de Voorjaarsnota 2018 deze pilot te evalueren en daarvoor bij het college
dekking te vragen uit de post onvoorzien en mocht dit bedrag sterk afwijken van ca. € 30.000,-dit voor te leggen aan de raad.”
Resultaten pilot
Voor de pilot zijn drie bedrijven benaderd, t.w.:
a. NotuBiz uit Rotterdam;
b. Notuleerservice Dictum uit Steenbergen;
c. TranscriptieSpecialist uit Amsterdam.
a. De firma NotuBiz is door het gebruik van hun Raadsinformatiesysteem bekend in Stichtse Vecht
en heeft van negen commissievergaderingen en twee raadsvergaderingen een transcriptie
gemaakt. Deze transcripties zijn gepubliceerd in het Bestuursinformatiesysteem. De transcripties
van NotuBiz zijn niet doorzoekbaar.
b. Notuleerservice Dictum is geselecteerd omdat zij voor meerdere gemeenten werkt, onder andere
Hilversum en Capelle aan den IJssel. Zij hebben van twee raadsvergaderingen een transcriptie
gemaakt. Deze transcripties zijn ook in het Bestuursinformatiesysteem gepubliceerd. De
transcripties van Dictum zijn via de inhoudsopgave doorzoekbaar op het onderwerp.
c. TranscriptieSpecialist is gekozen vanwege de goede doorzoekbaarheid van de transcripten.
Echter gezien de moeizame contacten met dit bedrijf is het niet gekomen van het maken van een
transcript.
Ervaring tot nu toe
Van raadsleden zijn zeer weinig reacties ontvangen.
De griffier beoordeelt de kwaliteit van de ontvangen transcripties als voldoende. In verband met de
doorzoekbaarheid scoort Notuleerservice Dictum beter.
Mogelijk belang
a. Voor raadsleden kan het belang liggen bij een snellere of eenvoudiger doorzoekbaarheid, al is de
doorzoekbaarheid van het beeld- en geluidsverslag bij Gemeenteoplossingen ook verbeterd ten
opzichte van de verslaglegging bij NotuBiz.
b. Voor burgers ligt het belang voornamelijk bij doven en slechthorenden en geïnteresseerden die
geen computer hebben of daar moeilijk mee om kunnen gaan.
Wettelijke bepalingen
Artikel 23, lid 4, van de Gemeentewet zegt: “Van een vergadering met gesloten deuren wordt een
afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad anders beslist.”
In artikel 23, lid 5 staat onder andere: “De raad maakt de besluitenlijst van zijn vergaderingen op de
in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar. ….”
Artikel 20, lid 1, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van Stichtse Vecht
zegt: “De griffier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst en het (laten) opstellen van de

besluitenlijst van de vergadering. Het digitale geluidsverslag is leidend voor hetgeen in de
vergadering gezegd is.”
Concluderend is wettelijk, volgens de Gemeentewet, alleen een verslag van een besloten
vergadering verplicht. Voor een openbare vergadering is een besluitenlijst voldoende.
In ons Reglement van Orde is het digitale geluidsverslag leidend.
Doelgroep
De doelgroep zal gezocht moeten worden bij de doven en slechthorenden die geïnteresseerd zijn om
de politiek in Stichtse Vecht te volgen en geïnteresseerden die geen computer hebben of daar
moeilijk mee om kunnen gaan. De doelgroep doven omvat ongeveer 6% van de bevolking. 1
Daarnaast kunnen raads- en commissieleden gebruik maken van de transcripties als naslagwerk.
Financiën
Middels de aangenomen motie is voor de pilot is € 30.000,-- beschikbaar gesteld. Daarvan is
€ 5.253,25 uitgegeven.
De kosten voor een transcriptie bedragen bij NotuBiz € 150,-- per vergader uur voor een “medium
uitvoering” van het verslag en € 200,-- per vergader uur voor een “plus uitvoering”.
Bij Notuleerservice Dictum bedragen de kosten € 175,-- per vergader uur.
Voor het structureel laten maken van transcripties is in de programmabegroting geen budget
opgenomen.
Mogelijke scenario’s
a. Niet overgaan tot het structureel laten maken van transcripties, maar alleen op aanvraag een
transcriptie laten maken. Als een dove of slechthorende wil inspreken kan daarnaast een
doventolk worden ingeschakeld.
b. Alleen transcripties laten maken van de raadsvergaderingen.
c. Transcripties laten maken van de raads- en commissievergaderingen.
Amendement noodzakelijk
Indien de raad ook in 2019 transcripties wil van commissie- en/of raadsvergaderingen dan moet een
amendement worden ingediend bij de programmabegroting 2019.
De griffie kan desgewenst raadsleden ondersteunen bij het opstellen van een amendement.
-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Er zijn in Nederland 1,3 miljoen minder goed horende tot geheel dove inwoners.

