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Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering:
Agenda nr.:
Portefeuillehouder:
Registratiecode:
Onderwerp:
Krediet herinrichting raadszaal
Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
In 2005 is het hele raadhuis gerenoveerd. Inmiddels is de technische installatie en een deel van het
meubilair aan vervanging toe. De huidige opstelling van de raadszaal past niet meer bij de wijze van
vergaderen die de huidige raad voorstaat.
Wij stellen u voor:
1. Een krediet van € 398.750 beschikbaar te stellen voor vervanging installatie en meubilair
aanpassing van de indeling van de raadszaal
2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Toelichting
De geluidinstallatie van de raadszaal is storingsgevoelig en vertoont gebreken. Onderdelen zijn niet
meer leverbaar waardoor reparaties moeilijk of onmogelijk zijn. De geluidskwaliteit laat sterk te wensen
over. De stoelen zijn inmiddels zo’n 14 jaar oud en duidelijk aan vervanging toe.
De huidige opstelling in de raadszaal voldoet niet meer aan de huidige wijze van vergaderen:






Tijdens commissievergaderingen moet er meubilair en microfoonposten worden bijgeplaatst
Het debat wordt bemoeilijkt (tijdens commissievergaderingen) omdat de deelnemers over twee
rijen zijn verdeeld en elkaar hierdoor vaak niet kunnen aankijken
De voorzitter heeft onvoldoende zicht op de aanwezigen
Opstelling is teveel symbolisch gericht naar het college
Er is in de buurt van zitplaatsen geen stroomvoorziening voor iPads, laptops, telefoons

Een werkgroep van raadsleden heeft zich in de vorige raadsperiode gebogen over een nieuwe
opstelling. Die is, binnen de beperkingen die de ruimte heeft, gevonden in een zo’n optimaal mogelijke
ronde opstelling.
De installatie kan door vervanging weer van deze tijd worden gemaakt. Waaronder automatische
sprekersherkenning, elektronisch stemmen en een betere kwaliteit voor streaming via internet.

Financiële aspecten en consequenties
De aanpassingen en vervangen vragen een investering van € 398.750. De kapitaallasten bedragen
€ 35.410 voor de eerste 10 jaar en € 17.518 voor de laatste 5 jaar.

Bijlagen
1. Schematische weergave nieuwe opstelling raadszaal
2. Begrotingswijziging
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
De griffier,

De voorzitter
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Raadsbesluit

=
Datum raadsvergadering:
Agenda nr.:
Portefeuillehouder:
Registratiecode:
Onderwerp:
Krediet herinrichting raadszaal

De raad van de gemeente Roosendaal,
-

Gezien het voorstel van

Besluit:
1. Een krediet van € 398.750 beschikbaar te stellen voor vervanging installatie en meubilair
aanpassing van de indeling van de raadszaal
2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De griffier,

De voorzitter,

