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Beantwoording vraag art. 33 RvO
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O. Wijnhoven

Geachte heer Verheesen,
Op 27 april 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de
uitzending van de raadsvergadering van 25 april 2018.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Gisteravond, woensdag 25 april was de reguliere raadsvergadering met als belangrijkste
agendapunten het hoofdlijnenakkoord van de coalitie en de verkiezing van de wethouders. Voor
velen de belangrijkste vergadering in een raadsperiode. De overvolle publieke tribune getuigde daar
ook van. Door het conflict met de lokale omroep LOES heeft de gemeente besloten om de
apparatuur zelf aan te kopen en via LOES voor uitzending zorg te dragen. Gisteren zou de nieuwe
apparatuur-na dagenlange werkzaamheden en testen- voor het eerst in gebruik genomen worden.
Vraag 1:
Antwoord:
Vraag 2:
Antwoord:

Bent u het met ons eens dat de uitzending (voor zover daar sprake van was)
van de raadsvergadering van woensdag 25 april een blamage voor de
gemeente was?
Ja.
Wie is verantwoordelijk voor de uitzending van de raadsvergaderingen:
de gemeente, LOES of het extern ingehuurde bedrijf?
De aanbesteding, aanschaf en installatie van het nieuwe geluids- en
opnamesysteem voor de raadsvergaderingen heeft onder verantwoordelijkheid van
de griffie en in opdracht van het Presidium plaatsgevonden. Vragen over deze
uitzendingen kunnen dan ook niet door het college worden beantwoord.
Inmiddels hebben wij overigens in goed overleg met de griffie besloten om alle
audiovisuele zaken rondom de raadsvergadering (opnames, uitzendingen en
geluidsapparatuur) voortaan bij de gemeentelijke organisatie te beleggen. Wij zullen
de griffie daarbij zo veel als mogelijk faciliteren om de raadsvergaderingen én de
uitzending daarvan te verzorgen.
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Vraag 3a:
Antwoord:
Vraag 3b:
Antwoord:
Vraag 3c:
Antwoord:
Vraag 4:

^Echt-Susteren

Welke investeringen (in euro's) zijn de afgelopen tijd gedaan door de
gemeente om de raadsuitzendingen mogelijk te maken?
Zie antwoord 2. Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de griffie.
Hoeveel kosten moeten nog gemaakt worden om een redelijke kwaliteit te
waarborgen (bij benadering)?
Zie antwoord 2. Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de griffie.
Hoeveel kosten moeten per raadsvergadering gemaakt worden voor het
Inhuren van een extern bedrijf?
Zie antwoord 2. Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de griffie.

Antwoord:

Hoeveel kostte één raadsuitzending in de tijd dat LOES de raadsuitzendingen
verzorgde?
Zie antwoord 2. Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de griffie.

Vraag 5:
Antwoord:

Is de raadsvergadering van woensdag 25 april wel -integraal-opgenomen?
Nee, door de technische problemen was opname ook niet mogelijk.

Vraag 6:

Ongetwijfeld kunt u zich voorstellen dat wij teleurgesteld zijn over het feit dat
in elk geval het deel waarin Lijst Samenwerking aan het woord was niet is
uitgezonden. Is het college bereid aan LOES te verzoeken de
raadsvergadering alsnog (herhaald) uit te zenden en te zorgen voor de
nodige publiciteit dat de raadsvergadering alsnog wordt uitgezonden?
Zie antwoord vraag 5.

Antwoord:

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester

ouders van Echt-Susteren,

Loco
drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

dr. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester
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