Offerte Programmabegroting 2017
PROGRAMMA
Duurzaam wonen en ondernemen
Maximaal meedoen
Goed leven en ontmoeten
Veilig gevoel
Dienstbare en betrouwbare overheid
Bedrijfsvoering
Onderwerp:

vervanging audiovisuele middelen/ geluidsinstallatie in vergaderkantoren en raadszaal

Betreft :Fcl/Ecl

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn

€ 25.000 (10 jaar) + € 35.000 (5 jaar)
10 jaar en 5 jaar

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2017

2018

2019

2020

Kapitaallasten (afschrijving)

10

10

10

10

Kapitaallasten (rente (2%)

1

1

1

1

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-10

Overige) exploitatielasten

12

11

11

11

Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
bijdrage derden
Te dekken

13

-

Algemene toelichting

De huidige vast geluidsinstallatie in de raadszaal voldoet
niet meer. Dit betreft zowel vanuit technisch oogpunt als
vanuit de huidige vergadertechnieken. Technische
reparaties zijn echter nog mogelijk op deze installatie zodat
volledige vervanging niet nodig is. Daarmee willen we het

geluidsniveau een betere kwaliteit geven om ook de
burgers op de publieke tribune beter te betrekken bij de
besluitvorming. Dit gaat in samenwerking met de Griffie
In aanvulling op de geluidinstallatie in de raadszaal willen
wij voor 2017 een budget vragen van maximaal € 12.000.
Dit budget is bedoeld om in eerste aanleg eenmalig een
tweede (mobiele) geluidsinstallatie te huren. Daarmee
kunnen we geluidopnames maken tijdens de Politieke
Avonden die vanaf 1 januari 2017 plaatsvinden. Tijdens de
Politieke Avonden vinden namelijk onder meer parallelle
raadscommissievergaderingen plaats. Beide vergaderingen
willen we dan kunnen opnemen. Dit aanvullende budget is
natuurlijk onder voorbehoud van instemming van de raad
met het nieuwe vergadermodel op 7 juli 2016. In de loop
van 2017 evalueert de raad het nieuwe vergadermodel. Bij
een positieve evaluatie kan de raad dan afwegen of we een
tweede geluidsysteem blijven huren of aanschaffen.
Om alle vergaderkamers voor grotere groepen in te richten
en aan te passen aan digitale vergadertechnieken moeten
er nog 6 vergaderkamers worden voorzien van
audiovisuele middelen in de vorm van een groot scherm en
meubels om de apparatuur te beschermen. Daarnaast is
één Smartboard versleten en dient vervangen te worden.
Onderzoek is nodig om de wensen te inventariseren en de
best mogelijke technieken hierbij mee te nemen. De
afdeling
ICT wordt hierbij betrokken . Dit is een
gezamenlijke offerte met de afdeling PZ en Griffie.
Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Binnen excellente dienstverlening: Dienstverlening
verbeteren

