
 

 

Amendement op het raadsvoorstel Nader onderzoek invoering live streaming (2019-050) 
 

De transparante Nieuwegeinse gemeenteraad 

De raad van de gemeente Nieuwegein in vergadering bijeen op 21 februari 2019 

Overwegende dat: 
 

• Transparantie over besluitvorming belangrijk is; 
• De kosten in verhouding moeten zijn met het te behalen resultaat; 
• Als transparantie het doel is, live streaming slechts één van de middelen is om dat doel te realiseren; 
• De huidige raadszaal geen goede live streaming toelaat en zelfs met forse investeringen de kwaliteit onder 

het gewenste niveau blijft, conform het onderzoeksrapport van Goudadvies; 
• De kosten van voorliggende scenario’s waarschijnlijk tot ruim boven de 400.000 euro zullen uitkomen.  

 
Constaterende: 
 

• De raad in vergadering 28 juni 2018 met kosten tussen 50.000 en 100.000 euro heeft ingestemd; 
• Er nog meer mogelijkheden onbenut zijn om inwoners meer te betrekken bij de lokale politiek; 
• De wens om live streaming in te voeren beter herzien kan worden. 

 
Besluit om:  
 
De huidige beslispunten 1, 2 en 4 te schrappen.   
Onderstaande beslispunten toe te voegen als 1 t/m 4.  
Huidig beslispunt 3 wordt gehandhaafd en wordt beslispunt 5. 
 

1. Voorlopig af te zien van de voorliggende scenario’s voor livestreaming; 
2. Een second opinion aan een ander bureau te vragen met daarbij als extra opdracht middels een 

vergelijkingsbenchmark de oplossingen bij andere gemeenten in kaart te brengen; 
3. Onbenutte mogelijkheden1 om inwoners meer te betrekken bij de lokale politiek in kaart te brengen; 
4. De kosten zoals in de raadsvergadering 28 juni 2018 besloten, niet te overschrijden. 

 
5. <gehandhaafd beslispunt> De raad over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren en uiterlijk in de 

raadsvergadering van 11 juli 2019 een voorstel voor te leggen. 
 
 
GroenLinks Nieuwegein 
 
 
Mladen Acinger 

                                                             
1 Als inspiratie voor onbenutte mogelijkheden:  

• Afspraken maken met de lokale media zoals RTVU, Pen of ex-RTV9 over streaming van vergaderingen (à la Alkmaar).   
• In samenwerking met opleiding journalistiek Hogeschool Utrecht een videoverslaggeving met studenten inregelen. 
• De informatievoorziening m.b.t. de raad en het college op de gemeentepagina verbeteren.  
• De raadsinformatie beter toegankelijk te maken, ook zonder videobeelden (à la Woerden). 
• Vlogging projecten met de jeugd samen met de Nieuwegeinse scholen of via Movactor of Tweede verdieping opzetten. 
• Op de sociale media meer aandacht voor de onderwerpen op de raadsagenda schenken.  
• Het fysiek bijwonen van vergaderingen bevorderen. 


