
 

 

Amendement sobere inrichting raadszaal 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel 16R.00281 
inzake inrichting raadzaal nieuwe Stadhuis.  
 
De raad besluit: 
 
Het huidige besluit wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

 
1. Voor de inrichting voor de raadzaal te kiezen voor de volgende uitgangspunten: 

 Raadszaalgrootte van 361 m2 

 Een ronde vergaderopstelling met 75 cm per zitpositie 

 Integratie van een interruptiemicrofoon in de vergadering 

 Een discussiesysteem met mogelijkheden tot digitaal stemmen en 
aanwezigheidsregistratie 

 Beameropstelling / presentatieschermen. 

 Installatie van de huidige draadloze discussie-installatie in de nieuwe 
commissiekamer op de eerste verdieping en gekoppeld met een geluidsinstallatie 
 

2. In het voorstel van het junioverleg cq de programmabegroting een investering op te 
nemen van totaal € 150.000 voor de inrichting raadszaal. De hieruit voortvloeiende 
kapitaallasten bedragen € 12.917.  
 

3. De financiële dekking hiervoor gedeeltelijk te vinden in het individuele ICT-budget voor 
raadsleden, door dit met ingang van de nieuwe raadsperiode (per 2018) te schrappen. 

 

4. Het Presidium verzoeken om de raad een voorstel voor te leggen om de verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden in de gemeente Woerden 2006 op 
dit punt (zie beslispunt 3) aan te passen. 
 

Toelichting 

Het uitgangspunt bij de vernieuwing van het nieuwe stadhuis was om binnen het gestelde 
budget te blijven. Dit amendement wijzigt het voorstel om het binnen de beschikbare 
middelen uit te voeren, een sober ingerichte raadszaal.  

In het programma van eisen zijn de basisvereisten van videoverslaglegging opgenomen. Met 
dit amendement blijft dit in de toekomst mogelijk. De uitbreiding van de raadzaal, die later 
niet meer te realiseren is, wordt wel nu ter hand genomen. Daarnaast wordt een volwaardig 
toegeruste commissiekamer ingericht om als raad flexibeler te kunnen werken.  

De investeringslasten van dit voorstel bedragen € 150.000, waarbij de jaarlijkse 
kapitaalslasten € 12.917 bedragen. Financiële dekking voor dit voorstel wordt gedeeltelijk 
gevonden in het schrappen van het ICT budget van de raad. Het ICT budget van de raad 
staat thans voor jaarlijks € 9.940 in de boeken. Omdat raadsleden vanuit de gemeente de 
beschikking hebben over een tablet, is het vergoeden van andere ICT-faciliteiten achterhaald 
en niet meer noodzakelijk. De consequenties worden verwerkt in de begroting 2017 en 
verder.  

CDA, Arjan Noorthoek 



Bijlage 1 Financieel  

Uitgaven 

Onderdeel Investering  Kapitaallast 

Raadszaalgrootte van 361 m2 € 65.000 € 4.063 

Commissiekamer en audiosysteem € 25.000 € 2.604 

Vergadersysteem raadszaal € 60.000 € 6.250 

Totaal € 150.000 € 12.917 

 

Besparing  

Onderdeel  Exploitatielast 

ICT budget voor raadsleden  € 9.940 

 


