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Datum 15 augustus 2016

Onderwerp gebruik Facebook-l ivestream voor weergeven

vergaderi ngen gemeenteraad

NeeBetreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Burgemeester

Schriftelijke vraag

Afgelopen vrijdag diende het kort geding van Yuri van Gelder tegen het NOC*NSF over zijn uitsluiting van de

Olympische Spelen in Rio. Het kort geding was onder andere via Facebook te volgen door een live stream van

BN/DeStem. Uít de bijlage blijkt dat er op het moment van het door mij gemaakte screenshot alleen al via de

Facebook-link van BN/DeStem dus ruim 23.000 volgers waren.

Uiteraard is het kort geding van Yuri van Gelder niet te vergelijken met vergaderingen van de gemeenteraad in

Roosendaal, maar D66 vraagt zich af of het college net als D66 ook vindt dat dit type livestream mogel'tjk ook

gebruikt kan worden voor het weergeven van commissies en raadsvergaderingen.

Het biedt volgens D66 enkele voordelen;

L) Facebook is toegankelijker en makkelijker te vinden dan de huidige link voor het kijken naar vergaderingen

(die via meerdere kliks op de gemeenteraad-site gezocht moet worden). Doordat een like of reactie van een

Facebook-volger naar voren komt bij zijn of haar Facebook-vrienden stijgt de zichtbaarheid van onze

vergaderingen bovend ien;

2) Kijkers/volgers zullen zich meer betrokken voelen omdat ze kunnen reageren, míddels emoticons en met

echt commentaar.

D66 Roosendaal hecht veel waarde aan transparantie voor en betrokkenheid van onze inwoners. D66 denkt

dat het onderzoeken van het gebruik maken van Facebook-livestreams voor het weergeven van vergaderingen

van onze gemeenteraad als service naar onze inwoners het onderzoeken waard is.

Wij horen graag de mening van het college.

Namens D66 Roosendaal,

Alex Raggers
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Joske Bax
De regels van t gif.....pffff

Nicole V D Veeken
Pak een biertje kun le ff afkoelen. En straks wat biertjes omdat je deze zaak gaat verliezen. GO YURI

Tineke Ras
Te zware straf

Jack Le Doux
Blonde mevrouw kan het niet meer aanz¡en I
Tim Hendrik
Hhahh

Taskin Tufan
aan de ringen hang je toch echt in je eentje, hooguit een coach aan de zijlijn snap niet waarom deze man
hele tijd over een team begint

Miranda Verduijn-Herman
Papegaaien gedrag . .en maar herhale

Luc Koene
Kunt inderdaad alle appjes zien, vooral als er verschillende mensen een âpart appje sturen

Roel Wennekers
OK doei

Cutepinoy Dogan
Dat eeee eeeee eeee irriteert me
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lk beantwoord de vraag als volgt:

Op dit moment kunnen de vergaderingen van uw gemeenteraad enkel via een livestream op de website van

uw raad worden gevolgd. De huidige live-uitzendingen hebben als voordeel dat je al op de website bent en

daardoor de vergaderstukken bij de hand hebt. Kijkers kunnen daarmee beter bijhouden welk agendapunt

wordt behandeld. Facebook-live biedt deze mogelijkheid niet, maar bereikt waarschijnlijk wel een andere

doelgroep die hieraan wellicht geen behoefte heeft. Voordeel van Facebook is dat kijkers direct kunnen

reageren.

Het college is dan ook van mening dat uitzending van de raadsvergaderingen via Facebook van toegevoegde

waarde kan zijn om de zichtbaarheid van de raad en de betrokkenheid van burgers te vergroten. Er zal wel

moeten worden onderzocht of het mogelijk is het huidige videosignaal te koppelen aan de Facebook app.

Omdat gebruikers van Facebook-live doorgaans snel een reactie terugverwachten, kunt u zich afvragen of het

interactieve Facebook-live het juiste middel is voor het volgen van de vergaderingen. lk acht het zeer

onwenselijk dat vergaderingen van de raad op welke manier dan ook worden verstoord. lk denk hierbij aan het

reageren op vragen of opmerkingen van kijkers tijdens een vergadering.

Maar de wijze waarop de gemeenteraad zijn vergaderingen toegankelijk maakt, bepaalt uw gemeenteraad

echter zelf. U zou dit onderwerp daarom in het presidium aan de orde kunnen stellen.

Hoogachtend,

n wethouders van Roosendaal,

namens dez

mr. J.M.L. Niederer,

Bu rgemeester/ raadsvoorzitter


