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Media Services

Wat gaan we doen?

o Ambitieniveau vertaling

o De varianten raadzaal & voorrondezaal

Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Wat ging eraan vooraf?

✓ 2018 opmaak PvE raadzaal & voorrondezaal

✓ 2019 PvE Huisvesting gemeente west Betuwe incl. AV

✓ 2021 advies Epos Media audiovisuele informatisering

✓ 2021 juiste ambitieniveau bepaald 
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Vertaling
Ambitieniveau 
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Oplossing dient te voldoen aan:

✓ Voldoen aan de wetgeving 

✓ Transparant

✓ Werkbaar

✓ Toekomst vast

✓ Veiligheid

✓ Professioneel

o Audio en video te horen en volgen 

o Als tekst te kunnen volgen 

o Actief openbaar toegankelijk

o Archiveren
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Oplossing dient te voldoen aan:

✓ Voldoen aan de wetgeving 

✓ Transparant

✓ Werkbaar

✓ Toekomst vast

✓ Veiligheid

✓ Professioneel

o Doorzoekbaar 

o Vindbaar

o Zichtbaar

o Toegankelijk

o Koppelen (huidig) (toekomstig) RIS en streamplatform
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Oplossing dient te voldoen aan:

✓ Voldoen aan de wetgeving 

✓ Transparant

✓ Werkbaar

✓ Toekomst vast

✓ Veiligheid

✓ Professioneel

o AV passend in het werkproces van de gemeente

o Aanmelden raadslid d.m.v. pasjes  

o Ontlasten griffie

o Presentatie en informatieavonden

o Andere evenementen
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Oplossing dient te voldoen aan:

✓ Voldoen aan de wetgeving 

✓ Transparant

✓ Werkbaar

✓ Toekomst vast

✓ Veiligheid

✓ Professioneel

o Modulair model, solide basis

o Koppelbaar RIS onafhankelijk

o Uitbreid baar en gemakkelijk te wijzigen

o Hybride vergaderen 
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Oplossing dient te voldoen aan:

✓ Voldoen aan de wetgeving 

✓ Transparant

✓ Werkbaar

✓ Toekomst vast

✓ Veiligheid

✓ Professioneel

o Off-the-shelf producten

o Proven concept

o voldoet aan de huidige veiligheidseisen

o Back up aanwezig
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Oplossing dient te voldoen aan:

✓ Voldoen aan de wetgeving 

✓ Transparant

✓ Werkbaar

✓ Toekomst vast

✓ Veiligheid

✓ Professioneel

o A merken

o Duurzaam

o Betrouwbaar

o Geen  vender lock-in
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Toekomst vast systeem
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Modellen raadzaal



1 Ring
4 Openingen
31+2 Zitplaatsen
1-Persoons elementen
Tafelbreedte 91cm
Voorzitter 122cm
Doorloop naar microfoon ??cm
Loopruimte tot zitbank 195cm



1 Ring
5 Openingen
31+2 Zitplaatsen
1-Persoons elementen
Tafelbreedte 91cm
Voorzitter 122cm
Doorloop naar microfoon ??cm
Loopruimte tot zitbank 182cm
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Modellen raadzaal en techniek



Griffie/ voorzitter

Monitor raadsleden  
(verplaatsbaar vloer)
Monitor/ scherm  publiek 
Camera’s 
Overzicht camera
Interruptie/ wethouder 
microfoon
Bediening regie
2x Luidsprekers + sub

/2x interruptie/ Debat

Pers - aansluiting

Griffie regie WETHOUDERS

Raadzaal                                                                   Functie
- Luidspreker voor presentatie?                           Presentatie geluid
- C 1tm 6 camera’s voor actoren? In beeld brengen sprekers
- C 7 camera overzichtsbeeld?                              Overz. Beeld voor start  vergadering               

en fall back bij event uitval
- 1x Aansluiting voor pers? Faciliteren
- 1x Regie voor griffie ( met VZ bediening)          sturen van de vergadering
- 1x Regie voor AV (griffie ondersteuning) Invoer RIS live van bv motie/ 

amendement 
- 4 monitoren voor raadsleden In beeld agenda, motie, stemming, 

spreektijden presentatie, et cetera
- 2 monitoren/ schermen voor publiek?             In beeld agenda, motie, stemming, 

spreektijden presentatie, et cetera
-
- 2x aansluiting voor presentatie AV regie?         AV aansluiting
- 1x draadloos presenteren (heel de zaal)?         AV aansluiting

- 2 inspreek/ interruptie plaatsen?                      debat
- 1x Wethouder spreekplaats? toelichting
- Vergaderposten met pas en agenda?
- Ringleiding?                                                           Slechthorende voorziening

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

presentatieluidsprekers

Nog uitzoeken en ontwerpen
- Presentatieluidsprekers
- Zaalluidsprekers 



Griffie/ voorzitter

Monitor raadsleden  
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spreektijden presentatie, et cetera
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- Presentatieluidsprekers
- Zaalluidsprekers 
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Voorbeeld voorrondezaal 
en techniek
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Commissiezaal opzet
- Luidsprekers voor presentatie
- Luidsprekers publiek
- 4 camera’s voor actoren
- 1 camera overzichtsbeeld
- Aansluiting voor pers
- Regie voor griffie 
- 3 monitoren voor actoren
- 1 monitor voor publiek
- 2x aansluiting voor presentatie bij 

voorzitter en publiek
- 1x draadloos presenteren (heel de zaal)
- Vergaderposten met pas en agenda?

Microfoon

Pan/tilt camera
1, 2,3,4,5
Monitor/ scherm

Bedienpaneel

Luidsprekers en sub

Aansluitpaneel
Pers/ monitor/ omroep

AV

Monitor 75/ 85 
inch

Burger spreker

Voorzitter & griffie

1

2x Monitor 55 inch

1x Monitor 65/ 75 
inch

Publiek + 
ringleiding

2 3

4 5

Pers aansluiting

Ontwerp voorbeeld Voorgestelde projectie
De tekening laat de zaal van boven zien. Ter 
oriëntatie: de zitplaatsen van het college, de 
griffie, publiek en de pers.  

De zitplaats van de voorzitter is voor aan de 
tafel.

Recht tegenover voorzitter inspreek positie.
Andere posities actoren.  

Monitoren in het midden geven beeld voor 
de debatleden. Monitor aan de wand geven 
beeld voor wethouders, pers en publiek.

xx microfoons bedraad commissieleden
1x microfoon voor VZ
1x microfoon voor griffie
xx burgerspreker
xx wethouder
xx extra hand

VZ|GR

2x Wethouder2x Wethouder



Gooise Meren 

Amsterdam Verplaatsbaar statief

Beverwijk

Concept

voorbeelden
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Keuzemogelijkheden– Informatisering van de Raad

Aan de slag

o Zaalopstelling vaststellen

o PvE verder uitwerken
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