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Voorgesteld Besluit
1. Kiezen voor variant 2 "Alleen raadzaal'Voor de audiovisuele apparatuur
2. Vooruitlopend op het definitief ontwerp voor de nieuwe raadzaal over te gaan tot aanschaf van 
camera's en het discussiesysteem voor gebruik in de 4-en1- zaal en het college en de griffier 
opdracht geven de aanbestedingsprocedure te starten.
3. Een bedrag van € 31.500 beschikbaar stellen voor advisering over audivisuele apparatuur en over 
de exploitatie Boom en Bosch.

Samenvatting
De gemeenteraad heeft op 15 november 2016 gekozen voor de raadzaal in het Koetshuis. In juni 
bleek dat bij de voorbereiding van het definitief ontvyerp op bouwkundig gebied enkele essentifile 
tegenvallers naar voren kwamen. Het betreft met name de staat van een deel van de fundering van 
het gebouw en de financieie vertaling van de eisen van welstand/ monumentenzorg voor de 
wijzigingen aan de gevel van het monument (inclusief geluidsisolatie). Dit leidt tot zodanige verhoging 
van de bouwkosten dat het college zich genoodzaakt zag om de voorstellen te heroverwegen.
Het raadsvoorstel “Indeling nieuwe raadzaal en audiovisuele apparatuur” is daarom van de agenda 
van 3 juli gehaald. Het voorliggende voorstel heeft geen relatie meer met de nieuwe raadzaal en het 
systeem kan worden meegenomen naar de nieuwe raadzaal, ongeacht de locatie.
In de gemeenteraad van 3 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het Communicatieplan 
Gemeenteraad “Rondom de raad”. In dat voorstel was uitgegaan van besluitvorming over de 
aanschaf van camera’s en een discussiesysteem vooruitlopend op het besluit over het definitief 
ontwerp voor het koetshuis. Beoogd werd om in oktober in de 4-en-1-zaal te starten met het RTV- 
programma “Rondom de Raad". De raad heeft bij het besluit op 3 juli 2017 het volgende 
amendement aangenomen; “het college te verzoeken om direct na het reces te komen met een 
voorstel m.b.t. de aanschaf van camera’s en discussiesystemen.”
Een externe adviseur heeft een programme van eisen voor de audiovisuele inrichting van de 
raadzaal opgesteld en daarbij een kostenraming opgesteld. Voorgesteld wordt om - vooruitlopend 
de besluitvorming over het definitief ontwerp van de raadzaal in het Koetshuis - op basis van variant 
2 (complete audiovisuele inrichting voor alleen de raadzaal) het offertetraject voor de aanschaf van 
camera’s en het discussiesysteem te starten. De kostenraming is ter inzage gelegd voor de 
raadsleden.

Bijiagen
1. Functioneel Ontwerp Audiovisuele voorzieningen;
2. Kostenraming 3 varianten Audiovisuele voorzieningen (geheim; ter inzage voor raadsleden). £ I
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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 vertrouwen vergroten van de 
inwoners in het bestuur.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
De gemeenteraad heeft op 15 november 2016 gekozen voor een raadzaal in het Koetshuis bij Boom 
en Bosch. Toen is aangegeven dat de keuze voor de indeling van de raadzaal later zou worden 
gemaakt, evenals het besluit over de audiovisuele faciliteiten. Een voorstel daarvoor is besproken in 
de commissie bestuur en financien van 13 juni 2017. In verband met tegenvallers bij het opstellen 
van het definitief onhwerp voor de raadzaal in het Koetshuis is dit voorstel aangehouden.
Op 3 juli 2017 heeft de raad het Communicatieplan Griffie aangenomen en daarbij de besluitvorming 
als volgt aangevuld: “het college te verzoeken om direct na het reces te komen met een voorstel 
m.b.t. de aanschaf van camera’s en discussiesystemen.” Doel was om in oktober 2017 in de in de 4- 
en-1 zaal te kunnen starten met een televisieprogramma “Rondom de raad’’ door RTV Stichtse Vecht.

Voor de aanschaf van de camera’s en het discussiesysteem geldt de Inkoopprocedure van de 
gemeente Stichtse Vecht. Gezien de omvang van de investering geldt de Nationale 
aanbestedingsprocedure. De hardheidsclausule geeft de mogelijkheid om hier van af te wijken. 
Gezien de wens van de raad om zo spoedig mogelijk met het programme “Rondom de Raad” te 
kunnen starten wordt voorgesteld om over te gaan tot meervoudige onderhands aanbesteding en 
daarvoor drie partijen uit te nodigen.

Argumenten voor aanschaf vooruitlopend op definitief ontwerp
1. Bij het opstellen van het definitief ontwerp zijn tegenvallers naar voren gekomen waardoor de 

besluitvorming over de definitieve raadzaal complexer is geworden en waarschijnlijk meer tijd zal 
vragen.

2. De gemeenteraad heeft het Communicatieplan Gemeenteraad vastgesteld en vindt het van 
belang dat spoedig wordt gestart met het televisieprogramma “Rondom de Raad".

Kanttekeningen bij aanschaf vooruitlopend op definitief ontwerp
1. De kans bestaat dat de aangeschafte camera’s technisch gezien niet optimaal aansluiten op 

de techniek van de definitieve raadzaal, mede omdat de ontwikkelingen op dit terrein 
dynamisch zijn.

2. Het opdelen van de aanbesteding in twee delen kan leiden tot minder prijsvoordeel. 
Daarnaast worden extra kosten gemaakt voor het begeleiden van de twee aanbestedingen.

Audiovisuele faiciliteiten raadzaal en commissieruimten
Er zijn drie varianten uitgewerkt tot een Programme van Eisen voor de audio(visuele) inrichting van 
de definitieve raadzaal:
Variant 1 ; Zonder beeld

In deze variant wordt de bestaande Boschgeluidsapparatuur hergebruikt en de sofware 
uitgebreid. Het is dan noodzakelijk om nieuwe geluidsapparatuur aan te schaffen voor de 
Breukelenzaal, omdat de apparatuur van de raadzaal daar ook voor wordt gebruikt. 

Variant 2 : Alleen raadzaal
In deze variant wordt de raadzaal, de beide foyers (boven en beneden) uitgerust met 
camera’s en beeldschermen. Daarnaast is er in de benedenfoyer een mogelijkheid om 
RTV Stichtse Vecht uitzendingen te verzorgen.^

Variant 3: Volledig.

' Deze faciliteit biedt de lokale omroep de mogelijkheid om het programme “Rondom de raad” te 
verzorgen, zonder dat eigen apparatuur behoeft te worden ingezet.
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Dit is variant 2 met uitbreiding van de audiovisuele installaties in de Breukelen- en 
Maarssenzaal voor de commissievergaderingen. Het is mogelijk om dit in 66n zaal aan te 
leggen en de raadzaal voor commissievergaderingen te gebruiken.

Voorgesteld wordt om variant 2 te kiezen en het Functioneel Ontwerp te gebruiken als basis voor de 
aanbestedingsprocedure.
Daarbij wordt voorgesteld het discussiesysteem en de camera’s al eerder aan te schaffen en ook te 
gebruiken in de tijdelijke raadzaal in 4-en-1.

Voor de investering in audiovisuele faciliteiten is een externe deskundige ingeschakeld, die ook deel 
uitmaakt van het ontwerpteam. De kosten daarvan bedragen € 16.500,-.
Eerder is gemeld dat de kosten ram ingen die vooraf zijn opgevraagd uiteen liepen van € 150.000,- tot 
€ 300.000,-. Het externe bureau heeft nu een gedetailleerde raming opgesteld, die vertrouwelijk voor 
de raad ter inzage is gelegd. De raming bevindt zich binnen deze bandbreedte.
Na een eerste cijferopstelling is aan het adviesbureau gevraagd om de cijfers bij te stellen van een 
hoog ambitieniveau naar gemiddeld niveau. Op basis daarvan wordt geadviseerd om te kiezen voor 
variant 2 - audiovisuele installatie voor alleen raadzaal. Deze informatie is vertrouwelijk ter inzage 
gelegd i.v.m. de aanbestedingsprocedure.
Na het afronden van het aanbestedingstraject zal een voorstel worden voorgelegd aan de raad over 
de financieie gevolgen.
In bijiage 2 zijn deze gevolgen op basis van de huidige raming in beeld gebracht. Als de kosten van 
de voorkeursvariant 2 (alleen raadzaal) op 100% worden gezet, bedraagt variant 1 (zonder beeld) 
62% en variant 3 (volledig) 149%.

Duurzaamheid
De geluidsinstallatie van de raadzaal Loenen wordt hergebruikt in de commissiezalen. Duurzaamheid 
zal ook een eis zijn in het aanbestedingstraject.

Communicatie
De pers ontvangt een persbericht bij het publiceren van het raadsvoorstel. Voorafgaande aan de 
commissievergadering wordt nog een actueel bericht over de behandeling verzonden.

Financien, risico’s en indicatoren
In totaal is € 31.500,- nodig voor advisering van de afgelopen periode over de aanschaf van de 
audiovisuele apparatuur en voor het advies over de externe exploitatie. Deze kosten zijn eerder 
aangegeven in het raadsvoorstel, dat in de raad van 15 november 2016 is besproken. Toen is 
besloten dat het college nog met een voorstel moest komen voor de dekking. Deze kosten zijn 
gedekt binnen programme 1. Bestuur (t.I.v. de al in 2017 gereserveerde kapitaallasten van de nieuwe 
raadzaal) en zijn opgenomen in de Bestuursrapportage 2017.
Zoals hiervoor opgemerkt bevindt de investering voor de camera's en het discussiesysteem zich 
binnen de bandbreedte van € 150.000 en € 300.000. Voor de concrete raming en de exploitatielast 
wordt verwezen naar bijiage 2.

Risico’s
De ramingen van de audiovisuele adviseur zijn getoetst aan ervaringen van andere gemeenten.
Op basis daarvan is zijn de ramingen aangepast naar een gemiddeld niveau. Dat betekent dat de 
marges bij de aanbesteding, zowel naar boven als beneden, beperkt zullen zijn.

Vervolg
Op basis van de keuze voor de variant 2 “Alleen raadzaal” voor de audiovisuele apparatuur kan de 
meervoudige onderhandse aanbesteding voor de aanschaf van de camera's en het 
discussiesysteem worden gestart. De planning is dat de camera’s en het discussiesysteem in
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december 2017 in de 4-en-1 zaal operationeel zijn. Eerder is niet mogelijk gezien het feit dat al 
gebruik wordt gemaakt van het kortste aanbestedingstraject.

22augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris Burgemeester

Griffier
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Raadsbesluit
Onderwerp
Aanschaf camera’s en discussiesysteem gemeenteraad

Begrotingswijziglng
n.v.t.

Datum raadsvergadering
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12 September 2017
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 

gelet op:

het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2017; 
de bespreking in de commissie Bestuur en Financien van 12 September 2017;

Besluit

1. te kiezen voor variant 2 "Alleen raadzaal" voor de audiovisisuele apparatuur.
2. Vooruitlopend op het definitief ontwerp voor de nieuwe raadzaal over te gaan tot aanschaf 

van camera's en het discussiesysteem voor gebruik in de 4-en1 zaal en het college en de 
griffier opdracht de aanbestedingsprocedure te starten.

3. Een bedrag van € 31,500 beschikbaar te stellen voor advisering over de audiovisuele 
apparatuur en over de exploitatie Boom en Bosch.

26 September 2017 

Griffier •orzitter
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