Van: Hekman, Jelle
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 12:21
Aan: 'Gertjan Verstoep' <gverstoep@gmail.com>
Onderwerp: FW: JELLE =>Technische vraag G. Verstoep GLSV inschatting kosten
commissievergadering op locatie
Beste Gertjan Verstoep,
Deze vraag wordt door mij beantwoord omdat het gaat om de organisatie door de griffie ten laste van
het griffiebudget. Excuses dat de beantwoording meer tijd heeft gekost.

Vraag: Kunt u een inschatting maken van de kosten, wanneer we een informatieve of
oordeelsvormende commissie op locatie in 1 van onze kernen doen ipv B&B in
Breukelen?
Bij informatieve commissies hangt het telkens af van de locatie. Daarom is er moeilijk iets algemeens
over te zeggen.
Daarom enkele voorbeelden:
- Informatieve Commissie/Werkbezoek Bestuur en Financiën bij Regionaal Archief – geen
kosten (gastvrijheid Regionaal Archief)
- Informatieve Commissie over Omgevingswet 10-10-2018 in Doornburgh € 865,-(accommodatie + catering. Beide helft van de prijs omdat de gemeente die avond de eerste
gast was van de nieuwe eigenaren en zij ons als test hebben gezien)
Bij de reguliere commissies zijn de kosten veel hoger omdat er een geluidsinstallatie met circa 15
microfoons gehuurd en geïnstalleerd moet worden en een verbinding met het
Bestuursinformatiesysteem moet worden geregeld.
Hier hebben we maar enkele voorbeelden voor een indicatie van de kosten is:
- Afsluitende raadsvergadering periode 2011-2014 op 25-3-2014 in kerk Oud Zuilen € 100,-voor het kerkje en € 477,-- voor Newsbyte voor de verbinding met NotuBiz. De
internetverbinding mochten wij kosteloos van de buren van het kerkje gebruiken. De avond
hadden we echter maar twee microfoons in gebruik.
- Kosten opbouw voor raadsvergadering in 4-en-1 € 1685,-- (alleen geluid = 38 microfoons)
Diverse vergaderingen bij de Penitiare Inrichting (PI) in Nieuwersluis in 2016 (over mogelijk AZC, om
veiligheidsredenen in PI gehouden):
NewsByte
12 januari 2016
€ 6.593,00
13 januari 2016
€ 6.736,09
3 februari 2016
€ 6.580,50
Huur PI

12 en 13 januari 2016
3- februari 2016

€ 3.784,45
€ 1.929,80

Resumerend: informatieve commissies kunnen wel “buiten de deur” worden georganiseerd tegen
aanvaardbare kosten en met creatieve oplossingen; reguliere commissie/raad gaan gepaard met forse
kosten.
Met vriendelijke groet,
Jelle Hekman
griffier

