Aangenomen, De griffier

Amendement Programma Rondom de Raad

A3b

De Raad van de Gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 13 november 2018;
Overwegende dat
-

de evaluatie van het programma Rondom de Raad positief is;
de kosten voor RTV Stichtse Vecht, mede door de tijdelijke raadzaal, hoger zijn;
een pilot met “on demand” uitzendelingen wenselijk is om vast te stellen dat het
bereik hierdoor toeneemt;

Besluit
-

-

in 2019 voor het programma Rondom de Raad (10 uitzendingen) € 15.000
beschikbaar te stellen
dit bedrag incidenteel te dekken door een verlaging van de post Onvoorzien van
programma 1. Bestuur van € 100.000 naar € 85.000;
het college de opdracht te geven om voor de begroting 2020 en volgende jaren, in
overleg met de griffier, structurele dekking te zoeken voor dit bedrag;
de maanden januari, februari en maart 2019 een pilot uit te voeren van “on demand”
uitzendingen (2 à 3 items per raadsvergadering) en daar € 1.500 beschikbaar te
stellen, te dekken uit het budget van de gemeenteraad/griffie;
de griffier de opdracht te geven om tijdig voor de voorjaarsnota te rapporteren over de
resultaten van de pilot en daarbij het bereik en de waardering van inwoners en
raadsleden aan te geven;

Fractie Lokaal Liberaal

Fractie Stichts Appèl

Fractie PVV

Fractie VVD

Fractie CDA

Fractie Maarssen 2000

Fractie Het Vechtse Verbond

Toelichting:
De evaluatie van het programma Rondom de Raad van RTV Stichtse Vecht was positief. De
commissie bestuur en financiën van september was eveneens positief over het houden van
een pilot met “on demand” uitzending op de dag na de raadsvergaderingen.
RTV Stichtse Vecht heeft in een offerte aangegeven dat de kosten voor het maken van
Rondom de Raad hoger zijn, mede door de tijdelijke locatie van de gemeenteraad. Daarom
wordt voorgesteld het bedrag per uitzending te verhogen van € 1.000 naar € 1.500. Dit
bedrag wordt opnieuw vastgesteld als de definitieve raadzaal gerealiseerd is.
Voorgesteld wordt om daarnaast in de maanden januari, februari en maart een pilot te
houden met “on demand” uitzendingen. Gevraagd wordt aan RTV Stichtse Vecht om
minimaal twee items per raadsvergadering te maken en indien mogelijk drie.
In de items moeten de raadsfracties zo evenredig mogelijk aan bod komen.
Hiervoor wordt per raadsvergadering € 500 beschikbaar gesteld.
Na deze periode moet een evaluatie plaatsvinden op de volgende aspecten:
- het bereik onder de bevolking;
- de waardering door de inwoners;
- de waardering door de raadsleden.
De evaluatie moet tijdig aan de raad worden aangeboden, zodat bij de Kadernota 2019
besloten kan worden over een mogelijk vervolg van de pilot.

