
         Memo 

 
 
Datum:   2 juni 2022 
Aan:  Presidium 
Van:  F. Blok 
Onderwerp: Sprekersfragmenten raadsvergadering 
 
 
In de vergadering van het presidium van 25 april 2022 is gesproken over de voor en nadelen van de 
vergaderlocaties Kerkgracht en Stadshal (zie hiervoor ook de bijlage: ‘Voor- en nadelen 
vergaderlocaties Stadshal en Kerkgracht’) en de kosten die gemoeid zijn voor een raadsvergadering.  
 
Een nieuw opgevoerd punt voor de vergaderlocatie Stadshal is de wens om de sprekersfragmenten 
vast te leggen. Het vastleggen van sprekersfragmenten is in de Stadshal namelijk niet mogelijk 
wegens het ontbreken van het volledige vergadersysteem zoals dat wel aanwezig is op de Kerkgracht. 
Als mogelijke optie werd aangegeven het pasjes systeem op de drie spreekgestoelten in de Stadshal 
te plaatsen.  
 
Indien we er van uitgaan dat de raadsvergaderingen vanaf september 2023 in Gebouw 66 kunnen 
plaatsvinden met het reguliere vergadersysteem dan hebben we het tot die tijd over ongeveer 15 
raadsvergaderingen in de Stadshal. 
 
A. Sprekersfragmenten digitaal vastleggen 
Op de locatie aan de Kerkgracht worden de sprekersfragmenten vastgelegd door middel van pasjes 
die gekoppeld worden aan de vergaderpost (inspreekpositie en digitaal stemmen). Deze informatie 
wordt door middel van een digitale koppeling van het vergadersysteem gekoppeld met het platform 
GemeenteOplossingen. 
 
Om dit ook in de Stadshal te realiseren zou het volgende noodzakelijk zijn: 
- drie inspreek microfoons; 
- één microfoon voor de voorzitter; 
- één microfoon voor de griffier; 
- pasjes voor alle raadsleden (kunnen dezelfde zijn die we al gebruiken); 
- bedienpaneel; 
- bijhorende software en hardware. 
 
Bovenstaande kan niet ‘zomaar’ meegenomen worden vanaf de Kerkgracht. Hiervoor zal de 
leverancier zeker een halve dag voor uitbouw op de Kerkgracht en opbouw in de Stadshal nodig 
hebben. Daarna is er tevens een halve dag voor afbouw in de Stadshal en inbouw op de Kerkgracht 
nodig. In deze tijd kunnen de raadzaal en commissiezalen op de Kerkgracht niet gebruikt worden. 
Daarnaast wordt deze werkwijze vanuit het oogpunt van ICT ook afgeraden vanwege de risico’s en 
mogelijke storingen die het in- en uitbouwen met zich meebrengen. 
 
Wel kan een separaat systeem worden aangeschaft voor de Kampanje waar de functionaliteit van het 
vastleggen van sprekersfragmenten in zit. De kosten voor dit systeem komen op ongeveer € 20.000,-. 
Tevens is het mogelijk om dit systeem te leasen, dit is dan € 486,- per maand. De looptijd is 48 
maanden. Met dit ‘beperkte’ systeem is het overigens niet mogelijk om digitaal te stemmen. Mocht het 
presidium van mening zijn dat er ook digitaal gestemd moet kunnen worden, dan dient een 
uitgebreider systeem aangeschaft te worden. Dit is dan een extra investering van € 27.000,- dus totaal 
€ 47.000,-. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
B. Sprekersfragmenten handmatig vastleggen 
De fragmenten van sprekers kunnen ook achteraf handmatig ingevoerd worden door 
GemeenteOplossingen. Bij het achteraf markeren van sprekers geldt dat één uur vergaderen gelijk 
staat aan twee uur markeren. Het tarief van één uur markeren is € 60,-.  
 
Als voorbeeld. Een vergadering met een duur van 2,5 uur betekent dat er  
2,5 uur per vergadering x 2 uur markeren per vergader uur ad € 60,- per uur = € 300,- aan extra 
kosten per vergadering zijn.  
 
Het presidium wordt voorgesteld: 

1. de Stadshal nogmaals te bevestigen als vergaderlocatie voor de 
raadsvergaderingen; 

2. Sprekersfragmenten, met terugwerkende kracht, handmatig te laten vastleggen 
(optie B).  

 


