
gemeenle

SiichisG
IfGchi

Raad Nr./5*
04 JULI 2017

Beneind voor irehlaf 
gOMetue StichtM V«cht

nreiilaaii l,'000< Cn Miiriissen

Raadsvoorstel Conform besloten 
De griffier.

Onderwerp
Communicatieplan Gemeenteraad "Rondom de Raad"

BegrotingswIJziging
N.v.t.

Datum raadsvergadering
3juli 2017

Datum commissievergadering 
6juni2017

Endelfl

Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
i nfo@sti c htsevec ht.nl

Commissie 
Bestuur en Financidn

Portefeuillehouder 
M.J.D. Witteman

Organlsatie onderdeel
Griffie

E-mail opsteller 
ielle.hekman@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller 
0346 25 46 57

Registratle nummer
Z/17/108470-VB/17/08098

Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld Besluit
1. Per 1 September 2017 starten met de facebookpagina van de gemeenteraad (inclusief 

Vooruitblik op de raad), berichten over de raad in de digitale nieuwsbrief van de gemeente en 
webcare door de griffie.

2. Per oktober 2017 starten met "De gemeenteraad in beeld" (videoverslagen van de 
raadsvergaderingen)

3. Per oktober 2017 starten met een pilot van drie uitzendingen van het programme "Rondom de 
Raad" door RTV Stichtse Vecht.

4. Op basis van de pilot in 2018 besluiten over het mogelijk vervolg m.i.v. de ingebruikname van de 
nieuwe raadzaal in januari 2019

5. De incidentele personele en materieie kosten van 2017 (€ 7.800) dekken binnen het 
programme 1. bestuur

6. De structurele personele en materieie kosten vanaf 2018 (€ 21.400) opnemen in de 
meerjarenbegroting 2018 e.v,

Samenvatting
Op 21 maart is het communicatieplan van de gemeenteraad "Rondom de Raad" door middel van een 
peiling besproken in de raad. De commissieleden waren gematigd positief. Het programme "Rondom 
de raad" moest worden uitgewerkt in overleg met RTV Stichtse Vecht, inclusief de kosten. Meerdere 
fracties vonden de na te streven kijkersaantallen te ambitieus, Enkele fracties hadden aarzelingen bij 
de voorgenomen activiteiten uit het plan.
Het plan is nu verder uitgewerkt op basis van overleg met RTV Stichtse Vecht. De 
videoverslaglegging wordt gekoppeld aan de aanschaf van de audiovisuele apparatuur voor de 
nieuwe raadzaal. Vanaf oktober 2017 kan een start worden gemaakt met de uitvoering van het plan. 
RTV Stichtse Vecht kan vanaf dan drie proefuitzendingen maken van het programme "Rondom de 
Raad”. Op basis van de evaluatie van deze pilot kan de raad in 2018 beslissen of dit programme 
vanaf 2019 structureel vanuit de nieuwe raadzaal zal worden aangeboden.

Bijiagen
1. Communicatieplan Rondom de Raad
2. Raming personele en materieie kosten Communicatieplan Gemeenteraad
3. Voorstel RTV Stichtse Vecht Rondom de Raad - mei 2017

Pagina 1 van 3



Endelhovenlaan 1,3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect
Open en transparante wijze van besturen en een professionele, passende en innovatieve 
communicatie met de inwoners van Stichtse Vecht en daardoor vertrouvi/en vergroten van de 
inwoners in het bestuur.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
De gemeenteraad krijgt gelijktijdig een raadsvoorstel voor de audiovisuele inrichting van de nieuwe 
raadzaal.
De commissie bestuur en financien heeft op 21 mei 2017 in een peiling positief gereageerd op de 
Visie “Informatievoorziening gemeenteraadsleden”. Een groep raadsleden begeleid het keuze- een 
aanbestedingsproces voor een nieuw Bestuursinformatiesysteem, ter vervanging van het huidige 
raadsinformatiesysteem.

Argumenten
1. De behoefte aan snelle en toegankelijke communicatie voor burgers is toegenomen. Door 

gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen op het terrein van sociale media 
wordt de toegankelijkheid vergroot.

2. Door de mogelijkheid om het beeldverslag van de raadsvergadering rechtstreeks en achteraf via 
internet beschikbaar te stellen en daarnaast een televisieprogramma "Rondom de raad" aan te 
bieden, wordt de aantrekkelijkheid vergroot.

3. Het programme “Rondom de raad” wordt eerst als pilot drie keer geproduceerd door RTV 
Stichtse Vecht. Daarvoor worden raadsvergaderingen gekozen met voor de kijker interessante 
onderwerpen.

Kanttekeningen
1. Er moeten extra kosten worden gemaakt om de camera's ook in het gebouw 4-en-1 te kunnen 

gebruiken. Dit is opgenomen in de investeringen voor audiovisuele apparatuur van de nieuwe 
raadzaal.

2.
3.

4.

5.

De ambitie voor de kijkersaantallen is hoog.
Niet elke raadsvergadering heeft voor de kijker interessante onderwerpen op de agenda. Soms 
zijn er maar weinig bespreekpunten.
Met het project Bestuursinformatiesysteem (BIS) wordt met ingang van 1 januari 2018 een nieuw 
systeem ingevoerd waardoor de informatie over de raad en de raadsstukken en de 
toegankelijkheid wordt verbeterd. In het BIS wordt een pagina opgenomen met informatie over 
raadsleden en links naar de websites van de fracties, c.q. politieke partijen.
De nieuwe raadzaal is waarschijnlijk per 1 januari 2019 beschikbaar.

Communicatieplan “Rondom de Raad”
Het plan dat op 21 maart in de commissie bestuur en financien d.m.v. een peiling is besproken omvat 
de onderdelen en kosten:

kosten Inzet extra uren per week
2 uur1. Digitale Nieuwsbrief

2. Eigen website voor gemeenteraad
3. Facebookpagina gemeenteraad
4. Gemeenteraad in beeld
5. Programma Rondom de Raad
6. Hashtag #SV
7. Vooruitblik op de raad
8. Webcare raadsgriffie

9. Personele kosten

PM
€ 1.000 
€ 1.400 
€ 10.000

€ 19.000

projectbegeleiding 
2 uur
1 uur
2 uur

2 uur 
1 uur

10 uur
O

.1
I Io ?
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RTV Stichtse Vecht heeft een voorstel (zie bijiage 3) gedaan met de variant “volledig” (€ 2.000 per 
uitzending) en een variant “basis” (kosten € 1.000).
Voorgesteld wordt om in 2017 te starten met een pilot van drie uitzendingen van de variant '"basis”. 
De kosten voor deze drie uitzendingen bedragen € 2.000 omdat RTV Stichtse Vecht 66n gratis 
uitzending aanbiedt.
Dit betekent voor 2017:
1. Materieie kosten (over 4 maanden) € 800
2. Personele kosten (over 4 maanden) € 5.000
3. drie proefuitzendingen (waarvan BBn gratis) € 2.000

€ 7.800

Alle activiteiten kunnen structureel worden aangeboden vanaf 2018, met uitzondering van het 
programma “Rondom de Raad”. Op basis van de ervaringen van de pilot kan de raad in 2018 
besluiten over het programma dat met ingang van januari 2019 in de nieuwe raadzaal structureel 
wordt aangeboden.
Vanaf 2018 zijn de structurele kosten dan:
1. Materieie kosten € 2.400
2. Personele kosten €19.000

€ 21.400

Communicatie
De pers wordt op de gebruikelijke wijze gefnformeerd door de persmail van de griffie. Daarnaast 
zullen in juni ook al enkele berichten worden gepubliceerd in de gemeentelijke nieuwsbrief.

Financien, risico’s en indicatoren
Het incidentele bedrag van € 7.800 voor 2017 moet worden gedekt binnen het programma 1. 
Bestuur. In deeerste bestuursrapportage zal de dekking worden aangegeven.
De raad moet in het kader van de Voorjaarsnota 2017 beslissen over de structurele kosten van € 
21.400.
De risico’s kunnen worden beperkt door in 2019 tijdelijk personeel in te zetten.
In het communicatieplan is de volgende indicator opgenomen: gemiddeld 1.000 - 1.500 kijkers per 
uitzending.

Vervolg
In September wordt gestart met de digitale nieuwsbrief en de eigen facebookpagina van de raad. 
Afhankelijk van het verloop van de aanbesteding voor de audiovisuele installatie kan de 
"Gemeenteraad in beeld" en de proefuitzendingen van het programma "Rondom de raad" in oktober 
2017 of later starten.
De raad beslist in 2018 op basis van de proefuitzendingen of het programma “Rondom de Raad” 
wordt ingevoerd. Afhankelijk van het verloop van het (ver)bouwproces voor de nieuwe raadzaal kan 
de het programma "Rondom de raad" in januari 2019 of later starten.

30 mei 2017 

Griffier Burgemeester
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Raadsbesluit

Onderwerp
Communicatieplan Gemeenteraad “Rondom de Raad’

Begrotingswijziging
N.v.t.

Datum raadsvergadering 
3juli 2017

Commissle 
6juni 2017

Registratie nummer 
ZJ^ 7/108470-VB/17/08098

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op;
het voorstel van de burgemeester en de griffier van 30 mei 2017; 
de bespreking in de commissie van 6 juni 2017;

Besluit
1. Per 1 September 2017 te starten met de facebookpagina van de gemeenteraad (inclusief 

Vooruitblik op de raad), berichten over de raad in de digitate nieuwsbrief van de gemeente en 
webcare door de griffie.

2. Per oktober 2017 te starten met "De gemeenteraad in beeld" (videoverslagen van de 
raadsvergaderingen).
Per oktober 2017 starten met een pilot van een jaar van het programma “Rondom de Raad” door RTV 
Stichtse Vecht met in die periode 2 tussentijdse korte evaluates om te bezien of er iets en zo ja, 
wat er mogelijk beter kan.
Op basis van een eindevaluatie door de nieuwe Gemeenteraad besluiten over het mogelijke vervolg.
De incidentele personele en materiSle kosten van 2017 (€ 7.800,-) te dekken binnen het 
programma 1. Bestuur.
Het college de opdracht te geven de structured personele en materifile kosten vanaf 2018 (€ 31.400) 
in de begroting 2018 op te nemen.

3.

4.
5.

4juli 2017

Voorzitter
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Amendement Programma Rondom de Raad
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De griffier.

Plaats

Datum

Agendanummer

Onderwerp

Nr.
-4 JULI 2017

Breukelen 

3juli 2017 

15

Communicatieplan Gemeenteraad "Rondom de Raad"

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 3 juli 2017;

Besluit:
De beslispunten 3, 4 en 6 van het raadsvoorstel Communicatieplan Gemeenteraad

3. Per oktober 2017 starten met een pilot van drie uitzendingen van het programma "Rondom de 
Raad" door RTV Stichtse Vecht.

4. Op basis van de pilot in 2018 besluiten over het mogelijk vervolg m.i.v. de ingebruikname van de 
nieuwe raadzaal in januari 2019

6. De structurele personele en materiele kosten vanaf 2018 (€ 21.400) opnemen bij de 
Voorjaarsnota.

a Is voIgt te wijzigen:

3. Per oktober 2017 starten met drie uitzendingen van het programma "Rondom de Raad" door RTV 
Stichtse Vecht.

4. Vanaf januari 2018 structureel het programma "Rondom de Raad" door RTV Stichtse Vecht te 
laten verzorgen

6. De structurele personele en materiele kosten vanaf 2018 (€ 31.400) ten laste te brengen van het 
Saldo Voorjaarsnota.

Toelichting:

In het Raadsvoorstel wordt uitgegaan van alleen een pilot van drie uitzendingen in 2017. Het is 
wenselijk dat het basisprogramma "Rondom de raad" structureel van start gaat.

In de Voorjaarsnota was al een structureel bedrag van € 28.900 opgenomen. De extra kosten
bedragen € 2.500. Dit kan tep^^ste wbrden gebracht van het Saldo Voorjaarsnota 2017.

PvdA Stichtse VecI .J. vaalJijk EM.

Maarssen 2000
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Amendement Programma Rondom de Raad A 2

De Raad van de Gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 3 juli 2017;

Stelt voor:

De beslispunten 3, 4 en 6 van het raadsvoorstel Communicatieplan Gemeenteraad

3. Per oktober 2017 starten met een pilot van drie uitzendingen van het programma 

"Rondom de Raad" door RTV Stichtse Vecht

4. Op basis van de pilot in 2018 besluiten over het mogelijk vervolg m.i.v. de 

ingebruikname van de nieuwe raadzaal in januari 2019

6. De structurele personele en materiele kosten vanaf 2018 (EUR 21.400) opnemen 

bij de Voorjaarsnota

als voIgt te wijzigen:

3. Per oktober 2017 starten met een pilot van een jaar van het programma 

"Rondom de Raad" door RTV Stichtse Vecht met in die periode 2 tussentijdse 

korte evaluaties om te bezien of en zo ja wat er mogelijk beter kan

4. Op basis van een eindevaluatie door de nieuwe Gemeenteraad besluiten over het 

mogelijke vervolg

6. De structurele personele en materiele kosten vanaf 2018 ten laste te brengen van 

het Saldo Voorjaarsnota.

en gaat over tot de orde van de dag

Fractie Streel^elangen Fractie WJ Fractie ChristenUnifi SGP



.Toelicjiting;

In het Raadsvoorstel wordt uitgegaan van alleen een pilot van drie uitzendingen in 2017. In 

de Voorjaarsnota was al een structureel bedrag van EUR 28900 opgenomen. De extra kosten 
bedragen EUR 2.500. Dit kan ten laste worden gebracht van het Saldo Voorjaarsnota 2017.
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Ml 2017
Amendement Programma Rondom de Raad A 2

De Raad van de Gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 3 juli 2017;

Stelt voor;

De beslispunten 3,4 en 6 van het raadsvoorstel Communicatieplan Gemeenteraad

3. Per oktober 2017 starten met een pilot van drie uitzendingen van het programma 

"Rondom de Raad" door RTV Stichtse Vecht

4. Op basis van de pilot in 2018 besluiten over het mogelijk vervolg m.i.v. de 

ingebruikname van de nieuwe raadzaal in januari 2019

6. De structurele personele en materiele kosten vanaf 2018 (EUR 21.400) opnemen 

bij de Voorjaarsnota

a Is voIgt te VA/ijzigen:

3. Per oktober 2017 starten met een pilot van een jaar van het programma

"Rondom de Raad" door RTV Stichtse Vecht met in die periode 2 tussentijdse 

korte evaluaties om te bezien of er iets en zo ja, wat er mogelijk beter kan
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Op basis van een eindevaluatie door de nieuwe Gemeenteraad besluiten over het 

mogelijke yervolg

6.
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die structurele personele en materiele jcosten vanaf 2018 (EUR 31.400) ten laste 
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en het College te verzoeken om direct na het reces te komen met een voorstel m.b.t. de 

aanschaf van camera's en discussiesystemen

en gaat over tot de orde van de dag 

Fractie Streekbelangen F^actie WD

ractie PvdA Fractie Maarssen 2000 Fractie Lokaal Liberaal

Toelichting:

In het Raadsvoorstel wordt uitgegaan van alleen een pilot van drie uitzendingen in 2017. In 
de Voorjaarsnota was al een structureel bedrag van EUR 28900 opgenomen. De extra kosten 
bedragen EUR 2.500. Dit kan ten laste worden gebracht van het Saldo Voorjaarsnota 2017.

Fractie ChristenUnie 9GP
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