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RTV Stichtse Vecht – Rondom de Raad

Samenvatting

Dit hoofdstuk is bedoelt om kort de belangrijkste punten van dit document te benoemen.

Uw vraag

Na een eerste aanzet vanuit onze kant om te komen tot het uitzenden van de raadsverga-
deringen in Stichtse Vecht en twee positieve gespreken met de griffie van uw gemeente-
raad hebben wij gemeend een voorstel te moeten doen om te komen tot een gezamenlijke
aanpak van het aanbieden van een live-uitzending van de raadsvergaderingen samen met
achtergronden, uitdieping van de materie en het via social media betrekken van de inwo-
ners bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

Ons antwoord

Wij zijn ons ervan bewust dat het media-landschap wijzigt. Niemand wil meer wachten op 
informatie in kranten die of dagelijks of wekelijks verschijnen. Daarnaast zijn raadsleden 
niet alleen gebaat bij informatie van hun achterban maar ook terug naar hun achterban. 
Inwoners tenslotte willen duidelijkheid over besluitvorming en liefst ook nog kunnen partici-
peren in die besluitvorming. Dit alles kan niet meer via de bestaande kanalen omdat deze 
of vertraagd de informatie doorgeven (reguliere media) ofwel moeilijk te plannen zijn (infor-
matiebijeenkomsten) danwel zorgen voor gedeeltelijke participatie (burgers hebben een 
brengplicht, dat wil zeggen moeten naar raads- of commissievergaderingen komen of 
moeten zich verenigen in bepaalde comités). De besluitvorming van de toekomst zal meer 
via elektronische weg verlopen en ook vooral meer virtueel zijn. Zonder af te doen aan de 
inhoud en kwaliteit. Als lokale media-instelling wil RTV Stichtse Vecht zijn steentje bijdra-
gen en niet alleen de raadsvergaderingen live in beeld brengen voor heel Stichtse Vecht, 
maar ook zorgen dat er duiding, achtergrond en mogelijkheid voor participatie c.q. inbreng 
is. Dit alles door gebruik te maken van haar media-kanalen en vrijwilligersorganisatie.

Aanbieding

Wij willen de raad aanbieden om zorg te dragen voor vooraankondigingen van de raads-
vergadering. Daarnaast zullen we zelf uit de belangrijkste onderwerpen – via onze kana-
len, en andere elektronische middelen – zorgen voor inbreng van burgerparticipatie. Dit 
kan door stellingen te poneren of voor- en tegenstanders een podium te bieden. Tijdens de
raadsvergaderingen zullen we uitleg en duiding geven van het proces en tevens zullen we 
de eerder genoemde inbreng verwerken tijdens de live-uitzending. Bij schorsingen van de 
vergadering of andere zaken zullen we de kijker laten zien wat er gebeurd in de raadszaal.
Dit alles om ervoor te zorgen dat de bewoner duidelijk is hoe de besluitvorming tot stand 
komt en tevens hem of haar een stem te geven in die besluitvorming.

We bieden dan ook aan om een programma te maken in een basis variant welke duizend 
euro per raadsvergadering zal gaan kosten. Hiervoor zal er een kort programma rondom 
de raadsvergadering worden gemaakt met aankondiging, korte toelichting, het volgen en 
uitleggen van schorsingen en een korte afsluiting.
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Ook kunnen we een volledige variant aanbieden voor het bedrag van tweeduizend euro 
waarbij we tevens stellingen en informatie van burgers in zowel voor- als tegenstanders 
zullen tonen. Er zal gebruik worden gemaakt van infographics om de reacties van burgers 
te laten zien op de raadsvoorstellen. Daarnaast zullen we de voor- en nabeschouwingen 
ondersteunen met eigen geproduceerde filmpjes.

Binnen deze hele productie zullen we ook duidelijk de inbreng van jongeren ondersteunen.
Hetwel via de jongeren zelf, hetwel via de scholen in Stichtse Vecht, danwel via maat-
schappelijke stages welke we binnen RTV Stichtse Vecht verzorgen.

We willen uiteraard dat alle partijen zich goed voelen bij de gemaakte keuze, dus we bie-
den aan om – op een door u gekozen moment – een gratis uitzending te maken zoals 
beschreven in ons voorstel “volledig”
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I. Variant “Volledig”

Naar aanleiding van een gesprek met de griffie en een aantal gesprekken intern hebben
we gemeend een goed concept neer te kunnen zetten om de raadsvergaderingen te kun-
nen verslaan en tevens in aanloop naar de raadsvergaderingen “reclame” te maken voor
de onderwerpen. Om de burgers te betrekken bij de raadsvergaderingen hebben we ook
gemeend om sociale media in te zetten om de gevoelens van de burgers te peilen over de
onderwerpen welke in de raadsvergadering behandeld worden.

Het concept ‘programma rondom de Raad’ omvat meer dan alleen het uitzenden van de 
raadsvergadering. Het concept van RTV Stichtse Vecht is uitgebreid en behelst drie seg-
menten:

1.Voorafgaand aan de raadsvergadering

2.Rondom de raadsvergadering

3.Na de raadsvergadering

Wij zullen de drie segmenten nu afzonderlijk bespreken.

Vooraf de raadsvergadering

Twee weken voordat de raadsvergadering plaatsvind beginnen we al met het belichten 
van één of een aantal onderwerpen. Daarnaast zullen we ook reclame maken voor de 
raadsvergadering door een zogenaamde “teaser” uit te zenden waarin nogmaals de 
belangrijkste onderwerpen worden benoemd. Verder zal door straatinterviews en social 
media de mening van de inwoners worden gepeild.

Speciale Studio Stichtse Vecht

Twee weken voor de raadsvergadering wordt ‘het belangrijkste’ / ‘meest spraakmakende’ 
onderwerp van de raadsvergadering in een speciale Studio Stichtse Vecht uitgelicht. Een 
voor- en een tegenstander van het specifieke onderwerp worden uitgenodigd en er vindt 
een gesprek over dit onderwerp plaats. In het programma (los programma item van maxi-
maal 5 minuten) worden kijkers opgeroepen hun mening via Facebook kenbaar te maken. 
Deze meningen kunnen dan later gebruikt worden in de segmenten rondom de raadsver-
gadering of na de raadsvergadering.

Teaser

Er wordt een week van te voren door RTV Stichtse Vecht een “teaser” opgenomen waarin 
door een presentatrice van Studio Stichtse Vecht de belangrijkste onderwerpen worden 
opgesomd van de komende raadsvergadering. Tevens wordt er verwezen naar de kanalen
van RTV Stichtse Vecht en eventuele andere mogelijkheden om de raadsvergadering live 
te volgen.
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De stelling

De redactie van RTV Stichtse Vecht zal vanuit de agenda de belangrijkste onderwerpen 
eruit lichten en door middel van een peiling de mening van de inwoners via social media 
toetsen. De uitkomsten ervan zullen worden meegenomen in het segment rondom de 
raad.

Wat vindt de inwoner op straat?

Eén week van te voren gaat een RTV Stichtse Vecht camera team de mening peilen van 
een specifiek onderwerp onder inwoners van Stichtse Vecht op straat.

Rondom de raadsvergadering

Dit deel bestaat uit drie onderdelen op de avond van de raadsvergadering. 

Eerste deel eerste halfuur voor de vergadering

Met de burgemeester wordt het programma geopend en de agenda van de avond doorge-
nomen. De burgemeester schijnt zijn licht over de komende avond. Voor- en tegenstan-
ders van specifieke onderwerpen komen aan bod (via de eerder opgenomen beelden). 
Ook wordt de uitkomst van de stellingen op sociale media gedeeld, de filmpjes van straat 
tv worden vertoond en een ‘deskundige’ legt uit wat hij / zij verwacht van de avond. Dat 
kan deels met onze eigen ‘deskundigen’ of eventueel met ‘deskundigen’ van collega media
(kranten) en oud raadsleden.

Raadsvergadering

De stream van de gemeente wordt gebruikt als basis voor uitzending. Met behulp van 
eigen robotica in de gemeenteraad proberen we ook het andere (non-verbale) deel van de
vergadering te laten zien. Dit is een wezenlijk onderdeel in het proces. Het volledige pro-
gramma wordt uitgezonden op:

Ons digitale televisie-kanaal

De internetstream van RTV Stichtse Vecht

Live via Facebook (wens)

Live via website eerste artikel op website (wens)

Daarnaast wordt er een aparte vormgeving aan de stream toegevoegd:

Logo RTV Stichtse Vecht

Naambalkjes bij raadsleden inclusief hun partij

Twitterwall
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Toelichting schorsing

Tijdens de schorsing geeft het programma een kijkje in de keuken, betrekt raadsleden erbij
voor een toelichting. Dit geschiedt deels met mobiele camera in de zaal / gangen en deels 
via de mobiele studio.

Na raadsvergadering

Na raadsvergadering vindt een nabeschouwing plaats van maximaal 20 minuten, hoofdrol-
spelers van de avond schuiven aan en laten hun licht schijnen op de genomen beslissin-
gen. Dit wordt live uitgezonden. Daarnaast wordt het programma opgenomen zodat het de
twee weken erna in de carrousel op tv in herhaling wordt uitgezonden.
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II. Variant “Basis”

Gebleken is dat een volledige versie in eerste aanvang waarschijnlijk niet haalbaar is en
misschien ook niet wenselijk. Daarom hebben we ook een minimale versie beschreven
welke direct geïmplementeerd kan worden.

Vooraankondiging

Om mensen te attenderen op de raadsvergaderingen en de onderwerpen op de agenda 
stellen we wel voor om een vooraankondiging te doen door een presentatrice van Studio 
Stichtse Vecht. Deze zal de mensen dan in de gelegenheid stellen om kennis te nemen en
te kiezen of zij de vergadering willen volgen via TV of bijwonen in de zaal. Er zal geen 
sprake zijn van inbreng of toetsing van inwoners.

Rondom de raadsvergadering

Voor de raadsvergadering kan het televisie programma geopend worden door opnieuw 
aan te geven welke onderwerpen er op de agenda staan en waar eventuele belangrijke 
besluiten genomen worden. Door onze eigen ‘deskundige’ zal duiding worden gegeven 
van het politiek proces.

Zonder veel inspanningen kunnen we allereerst de live-stream van de raadsvergadering 
oppakken vanuit de raadzaal of via de provider om vervolgens deze uit te zenden. Uit 
onderzoek bij andere gemeentes (de live-uitzendingen via notubiz) blijkt dat dit geen hele 
interessante televisie oplevert. De beelden zijn van redelijke kwaliteit maar enige duiding 
van onderwerp en spreker plus zicht op de overige partijen (de niet sprekers) in de raad 
ontbreken.

Tijdens schorsingen zal gekeken worden hoe we het beste partijen in beeld kunnen bren-
gen door betrokkenen te interviewen in een aparte ruimte nabij de raadszaal.

Nabeschouwing

Mochten de besluiten of de vergadering zich er voor lenen, dan kan er een korte nabe-
schouwing worden gegeven door betrokkenen. Anders zal het programma worden afgeslo-
ten door de ‘deskundige’ vanuit de aparte ruimte.
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III. Stappenplan

In dit hoofdstuk een aantal mogelijkheden om te komen van een basis variant naar een
volledige variant. 

In voorgaande hoofdstukken zijn zowel een volledige variant als een basis variant 
beschreven welke beiden misschien niet direct de hele lading dekken. En welke misschien
ook niet helemaal aansluiten op de wensen van de vele betrokkenen. Op dit moment is de 
huidige raadsvergadering nog steeds op een alternatieve locatie. De nieuwe raadszaal zal 
een betere basis bieden om de volledige variant tot zijn recht te laten komen.

Daarnaast vinden wij dat de basis variant wellicht de nodige informatie zal verstrekken aan
de burger op basis van het aanmelden en uitzenden van de raadsvergaderingen. Er zal 
tevens ook informatie verstrekt worden over de gang van zaken in de raadsvergadering of 
het hoe en waarom van schorsingen. Echter zal niet echt de burger worden betrokken bij 
het proces rondom de raadsvergaderingen nog zal er directe feedback vanuit de burger 
komen over de te behandelen onderwerpen in de raad.

Misschien is het dan goed om een stappenplan te maken tussen beider vormen. Beginnen
met een basisvorm en als er meer ervaring is opgedaan in zowel de raadsvergadering als 
ook met de kijkdichtheid / participatie van burgers, kunnen we de opties zoals besproken 
in de volledige variant langzaam inzetten en toevoegen aan de basis variant. Niet alle 
opties kosten additionele inzet van mensen en dus kosten. In onderstaande tabel een 
opsomming van de opties met indicatie van de inzet.

Optie Omschrijving Additionele inzet

1. Onderwerp in Studio Stichtse Vecht Geen – kan mee in reguliere opna-
mes.

2. Teaser 1 uur opnames / 1 uur editing

3. De stelling 2 uur instellingen facebook / twitter 
inclusief verwerken van informatie 
in infographics

4. Straatinterviews 2 uur opnames / 1 uur editing

5. Voorbeschouwing – uitgebreid Weining als ook teaser / straatinter-
views aanwezig zijn.

6. Twitterwall Tijdens uitzending mee laten lopen 
van reacties van burgers (over de 
live stream – dus niet zichtbaar in 
raadszaal) – 1 extra persoon voor 
controle van berichten.
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7. Nabeschouwing – uitgebreid Weinig – meeste mensen zijn er 
reeds. (infographics / voorbereiding
van videomomenten van de uitzen-
ding)

Zoals zichtbaar kunnen er een groot aantal zaken geregeld worden, echter kosten alle 
extra zaken tijd en geld. Niet alles hoeft in een keer gedaan te worden. Dit alles ook in 
overeenstemming met de wensen c.q. betrokkenheid van de raadsleden danwel de bur-
gers van Stichtse Vecht. Uiteraard is alles modulair op te bouwen. Wij gaan ervan uit dat 
een programma als rondom de raad pas inhoud en zin krijgt als er van te voren ook wat 
meer aandacht aan gegeven wordt en betrokkenen (zowel voor- als tegenstanders) naar 
hun meningen worden gevraagd. Door de raadspunten als een rode draad (vooraankondi-
ging, voorbeschouwing, raadsvergadering en nabeschouwing) door de opnames te laten 
lopen krijgen burgers een veel vollediger beeld van de besluitvorming en werkzaamheden 
van de gemeenteraad.
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IV. Aannames

In de gesprekken kwamen een aantal aannames naar voren. Omdat het goed is om ieder-
een dezelfde achtergrond informatie te geven, zijn in dit hoofdstuk de aannames expliciet
vernoemd. 

Tijdens het gesprek met de griffie is naar voren gekomen dat bij de verbouw van de nieu-
we raadzaal een aantal faciliteiten reeds worden meegenomen. Welke dat precies zijn is 
ons nog niet duidelijk maar het camera systeem waarmee de raadsvergadering wordt 
opgenomen is hier zeker een onderdeel van. Om duidelijkheid te verschaffen over de aan-
names welke wij hebben gedaan tijdens het brainstormen en schrijven van dit document 
geven we hier een opsomming.

Faciliteiten

Onze aanname hier is dat wij gebruik kunnen maken van de faciliteiten in en rond de nieu-
we raadzaal zoals elektriciteit, huisvesting van apparatuur (lampen, microfoons, kabels en 
regieset). Dat we gebruik kunnen maken van een kleine ruimte waarin wij onze ‘deskundi-
ge’ kunnen plaatsen met een of twee andere zetels voor geïnterviewden. Dat er tevens 
een kleine ruimte is om de regieset te plaatsen (vast). Wij zullen dan onze camera’s en 
overige apparatuur opslaan zodat niet iedere keer de spullen naar de raadszaal verhuist 
hoeven te worden.

Informatievoorziening

Zoals ook nu reeds het geval is zijn de aankondigingen, de agenda en de openbare stuk-
ken op redelijke termijn beschikbaar voor alle burgers van Stichtse Vecht, dus ook voor het
productieteam. Wij zullen – in samenspraak met de griffie – de onderwerpen uitlichten wel-
ke extra interessant zijn. Voor de extra opties zoals de teaser en “de stelling” zullen we de 
informatie gebruiken welke beschikbaar is gesteld via het notubiz systeeem.

Medewerking raadsleden

We zullen – als we overgaan tot deze vorm van uitzenden – een informatieavond organi-
seren voor de raadsleden en andere betrokkenen (zoals de griffie) om te vertellen wat we 
van plan zijn en welke medewerking (in de vorm van interviews, zowel vooraf als tijdens 
schorsingen) we graag zouden zien.

Format / templates

Er zal door ons – in samenspraak met de griffie – een format worden ontwikkeld samen 
met een aantal templates om dit programma een duidelijk gezicht te geven.
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V. Kosten

Alhoewel de lokale omroep een vrijwilligersorganisatie is kunnen we niet om het feit heen
dat het bieden van continuïteit en kwaliteit van het gevraagde tot een zekere omvang van
kosten leid.

De kosten voor het maken van zo’n programma zullen niet direct zitten in de apparatuur 
welke hiervoor nodig is. Zoals in voorgaande hoofdstukken duidelijk is gemaakt gaan we 
er vanuit dat er ruimtes beschikbaar worden gesteld, directe camera-feed van de raads-
vergadering aanwezig is en voorzieningen zoals onder andere spanning en meubilair aan-
wezig zijn. De meeste kosten zullen dan ook gaan zitten in het productiewerk (uitzoeken 
van de onderwerpen, inventariseren van voor- en tegenstanders, maken van korte infor-
matie filmpjes, etc.) en de aanwezigheid van mensen tijdens de raadsvergaderingen 
(regisseur, assistent regie, geluid, camera, floor).

Om deze vrijwilligers bij elkaar te krijgen – en te houden – stellen wij voor om deze men-
sen een vrijwilligersvergoeding vanuit RTV Stichtse Vecht te betalen van honderdvijftig 
euro per avond. Met wat voorbereidende werkzaamheden zouden de kosten dan uitkomen
op duizend euro per raadsvergadering wanneer we spreken over de basis variant.

Wordt voor de volledige variant gekozen dan zullen er nog een of twee mensen meer per 
avond ingezet moeten worden. Tevens zullen de voorbereidingen een volledige werkdag 
of meer in beslag gaan nemen. Voor de volledige variant willen we dan ook een bedrag 
van tweeduizend euro per raadsvergadering voorstellen.

Uiteraard kunnen we over de verschillen tussen de basis en de uitgebreide variant nog 
een aantal tussenvormen zien waarvoor we individuele prijsafspraken kunnen maken. 
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Bijlagen
In de bijlagen enige informatieve teksten welke bijdragen aan de hoofdtekst maar niet
direct in die hoofdtekst thuishoren.

A. Eerdere publicatie richting gemeente 
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A. Eerdere publicatie richting gemeente 

Uitzendingen gemeenteraad

Als innovatieve lokale media-instelling concentreert RTV Stichtse Vecht zich op verzorging van een 
nieuws- en informatievoorziening binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht. RTV Stichtse 
Vecht wil op eigentijdse wijze aansluiting blijven zoeken en houden bij de inwoner, organisaties en 
bedrijven van Stichtse Vecht. Politiek is een belangrijk onderdeel in dat geheel.

Als onderdeel van de lokale maatschappij tracht RTV Stichtse Vecht met beperkte middelen en 
vanuit een vrijwilligersorganisatie burgers en politiek met elkaar te verbinden door objectieve ver-
slaglegging. Als onderdeel daarvan hebben we de gemeentelijke stream omtrent het vluchtelingen-
debat op ons digitale televisiekanaal twee maal doorgegeven. Die live uitzendingen hebben goede 
reacties teweeg gebracht. In eerdere gesprekken met de gemeente is wederzijdse interesse daar-
voor geuit. Reden voor RTV Stichtse Vecht om een pro-actieve houding aan te nemen en met een 
voorstel te komen. De uitvoering ervan zou een verdere professionalisering van de lokale mediain-
stelling van Stichtse Vecht teweegbrengen.

Uitzenden van bewegende beelden

Het uitzenden van bewegende beelden geschiedt bij RTV Stichtse Vecht op twee kanalen:

* Digitale televisiekanaal

* Player via onze website

Digitaal televisiekanaal

Het digitale televisiekanaal van RTV Stichtse Vecht is bij de grootste kabelaars in alle kernen te zien:
Ziggo (kanaal 44)

- Caiway (kanaal 12). In maart 2016 komt daar ook KPN bij en haar partners. Via KPN, XS4ALL, 
Telfort op kanaal 338 en XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte en Lybrandt op kanaal 2085.
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Daarmee wordt het bereik van de uitzendingen ten opzichte van de huidige situatie vergroot. Daar-
naast kan ook via de website van RTV SV de vergaderingen bij samenwerking bekeken kunnen wor-
den.

Bewegende beelden en de raad

De verwachting is dat in de nieuwe raadszaal van Stichtse Vecht camera’s geplaatst zullen worden 
(naar verwachting een full geautomatiseerd systeem) en dat de audio stream vanuit de gemeente 
uitgebreid zal worden met bewegende beelden. Die nieuwe raadszaal zal een mooi vertrekpunt 
zijn, echter laat nog een tijd op zich wachten. Derhalve bestaat dit plan de periode van tijdelijke 
huisvesting in de kantine van Broklede / 4en1 Theater.

RTV en de raad

Het alleen doorgeven van de stream was een succes. Maar in onze ogen beperkt. Als er iets 
‘nieuws’ wordt opgetuigd willen we daar als RTV Stichtse Vecht meer handen en voeten aan geven 
dan alleen het uitzenden van een stream van drie camera’s. Op die manier wordt de uitzending 
ook levendiger en interessanter om te volgen. We zien het uitzenden van de raad dan ook als een 
totaalpakket in de vorm van het programma ‘Om de raad in Stichtse Vecht’.

Hoe ziet dat programma er uit?

Het programma is verdeeld in vier onderdelen:

* Opening / inleiding

* Volgen van de raad

* Opvang van schorsingen

* Korte samenvatting van besluiten en einde

Opening - inleiding

Een half uur voor aanvang begint het programma vanuit een mobiele studio in de raad/ nabij de 
raad, de burgemeester of de griffier legt kort uit wat er vandaag op de agenda staat, van te voren 
worden hoofdrolspelers uit de raad uitgenodigd en worden inhoudelijk geïnterviewd over de 
onderwerpen die aan bod komen, waarom en wat de pijnpunten zijn. Hetzelfde kan gelden voor 
insprekers die via de publieke tribune wordt gevraagd een korte toelichting te geven waarom zij 
naar de raad zijn gekomen.

Volgen van de raad

Met drie of vier camera’s wordt de raad gevolgd. Audio wordt afgetapt van de aanwezige appara-
tuur. Wij verzorgen derhalve niet de audio van de raad. Dat geven wij simpelweg door. Audio van 
het programma wordt uiteraard wel gedaan. We zijn voorstander van het actief volgen van de raad
met behulp van regie en deels bemande camera’s. Redenen daarvoor:
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* Grote voordeel is dat door middel van externe regie in plaats van een automatische schakeling er
veel meer, sfeer en dialoog, in de uitzending kan worden verzorgd. Dit uit zich in een grotere 
betrokkenheid met de kijker binnen de gemeente en de algehele beleving van de raadsvergadering

* Audio en video is een vak evenals het maken van goede content en dit zijn kwaliteiten die aan-
wezig zijn bij de lokale omroep. Het biedt veel meer dan alleen het volgen van een vergadering 
met een camera.

Opvang van schorsingen

Tijdens schorsingen neemt het programma het over en geeft informatie over de schorsing, het nut,
doelstelling en de inhoud en nodigt raadsleden uit informatie vanuit de raad te delen. Dit program-
ma duurt totdat de raadsvergadering weer start.

Korte samenvatting van besluiten en einde

Aan het einde van de vergadering wordt kort uitgelegd welke besluiten er nu zijn genomen en wat 
voor consequenties dat heeft voor Stichtse Vecht. Dit zal niet langer dan 10 minuten in beslag 
nemen. Het tijdstip dat de raadsvergaderingen voorbij zijn, zijn vaak zeer laat en gedurende de 
avond zullen er steeds minder kijkers zijn. Dus een kort en bondige samenvatting met de voorzitter
of griffier die het programma afsluit.

Proefperiode

We zouden graag deze aanpak na de zomervakantie van 2016 willen opstarten en als proef in sep-
tember, oktober, november en december (vier uitzendingen) te laten plaatsvinden. Vervolgens zal 
de opzet met gemeente en haar raad worden geëvalueerd.

De proefperiode kan RTV Stichtse Vecht uitvoeren met huidige eigen beperkte middelen. Bij struc-
turele voortzetting zal RTV SV in overleg met de gemeente gaan. Immers ook de nieuwe raadzaal 
zal op een later tijdstip worden opgetuigd. Daarin kan samen worden opgetrokken.

De gemeente Stichtse Vecht zorgt voor aanwezigheid van een krachtige internetverbinding voor de
stream en zorgt ervoor dat de audio van de raad kan worden doorgegeven.

Bekostiging

RTV Stichtse Vecht is een vrijwilligersorganisatie. Een dergelijk omvangrijk project kan vanuit een 
vrijwilligersorganisatie niet structureel worden uitgevoerd. Continuïteit, professionaliteit en struc-
turele projectmatige aanpak is vereist. RTV Stichtse Vecht heeft met haar aanpak tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen, haar dagelijkse nieuwsvoorziening en haar jarenlange aanpak bewe-
zen dergelijke professionaliteit in huis te hebben. Navraag bij diverse collega lokale omroepen – die
maandelijks alleen de beelden van de raadsvergaderingen verzorgen

Rondom de Raad (document)
16/17 (blad)

 14 mei 2017 (datum)



RTV Stichtse Vecht – Rondom de Raad

–  wordt daarvoor een gemiddelde bekostiging van E 1.500,00 per uitzending ex BTW voor 
gevraagd. Het pakket dat RTV Stichtse Vecht nastreeft is meer dan alleen het uitzenden en registre-
ren van de gemeenteraad.

Waarom gebruik maken van de diensten van RTV Stichtse Vecht?

* Doordat RTV Stichtse Vecht een vrijwilligersorganisatie is, is de prijs van bekostiging ervan laag en
stukken lager dan eerdere biedingen van professionele bedrijven;

* Het levert een bijdrage aan verdere professionalisering van RTV Stichtse Vecht en dat houdt de 
lokale omroep als lokale pers mede in stand;

* Het is een startpunt voor verdere samenwerking tussen de lokale pers. Wij zullen de VAR actief 
benaderen om in het panel van ‘deskundigen’ maandelijks plaats te nemen;

* Het slaat een brug tussen bewoners / organisaties en raad;

* Een mogelijkheid voor de politiek om zich te profileren naar haar burgers;

* Het is tevens een MVO project. RTV Stichtse Vecht zal het programma onderdeel laten zijn van 
haar MVO programma waarin maatschappelijke stages worden aangeboden;

* Het is tevens een jongerenparticipatie project waarbij studenten van de HU en mediawijsheid 
leerlingen van de voortgezet scholen in Stichtse Vecht de mogelijkheid krijgen om mee te kijken en 
een bijdrage te leveren.

Uitzenden

Het volledige programma wordt uitgezonden op ons digitale televisiekanaal. Eventueel kan het vol-
ledige programma worden opgenomen en eventueel op een later tijdstip herhaald worden.
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