
Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en 
andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: Livestream raadsvergaderingen

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 25 juni 2020

Constateert dat

- Er op steeds grotere schaal gebruik wordt gemaakt van live streaming van raads- en 
commissievergaderingen waardoor inwoners debatten van de raad kunnen volgen;

- In de huidige maatschappij mensen steeds meer zijn ingesteld op online en beeld & 
geluid vanuit de eigen omgeving willen kunnen ontvangen;

- De COVID-19 crisis en daaraan gerelateerde beperkte fysieke toegang het 
voorgaande punt heeft benadrukt en bovendien in een stroomversnelling heeft 
geplaatst;

- Raads- en commissievergaderingen de afgelopen periode niet door alle inwoners live 
te volgen zijn geweest i.v.m. de ontvangstproblemen van BLOK;

- Live streaming een goed instrument is om achteraf betrouwbare informatie terug te 
vinden op een gedetailleerd niveau;

- Gegevens door live streaming transparant en gemakkelijk toegankelijk zijn;
- Transparantie een belangrijke voorwaarde is om een betrouwbare overheid te zijn;
- De raad eraan wil bijdragen om inwoners actief te informeren;
- Livestream meer bezoekers trekt dan wanneer vergaderingen alléén fysiek 

toegankelijk zouden zijn.

Is van mening dat

- Door live streaming politiek dichter bij de burger gebracht wordt;
- Boekel niet moet achterblijven bij de inzet van moderne middelen om beeld en geluid 

van raads- en commissieleden via het internet te verspreiden;
- De webrichtlijnen van de overheid in acht genomen dienen te worden bij invoering 

van live streaming.

roept het college op

1. Te onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn van het kwalitatief hoogwaardig 
streamen van raads- en commissievergaderingen en deze voor iedereen bereikbaar 
te maken

2. De kosten en mogelijkheden te specificeren en afzonderlijk in beeld te brengen (in 
raad- en commissievergadering);

3. Als randvoorwaarde mee te nemen dat uiterlijk 1 januari 2021 gestart kan worden met 
streaming van raads- en commissievergaderingen;

4. Hierover uiterlijk 1 oktober te rapporteren naar de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties
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