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Onderwerp: Vernieuwing apparatuur raadzaal 

Geachte heer, mevrouw, 

In december en januari richten we de raadszaal in met nieuwe geluids- en 

beeldapparatuur. In de planning is rekening gehouden met de raadsvergaderingen 

waardoor deze doorgang kunnen vinden. Onze leverancier zorgt ervoor dat alle huidige 

apparatuur blijft functioneren in deze periode. De vernieuwing wordt in fases ingevoerd. 

Dit betekent dat er steeds meer functionaliteiten beschikbaar komen. U wordt tijdens 

deze periode meegenomen in het gebruik van de nieuwe apparatuur. 

Voortraject 

In 2013 is de raadszaal van Eijsden-Margraten ingericht met microfoons, een scherm, 

beamer en een geluidsinstallatie. Deze middelen zijn inmiddels al jaren in gebruik en toe 

aan vernieuwing. Daarom startte de gemeente een tijdje geleden een aanbesteding voor 

het vervangen van deze apparatuur. In het voortraject van de aanbesteding is een 

afvaardiging van de raad, de organisatie, het MT en het college meegenomen. Samen 

zijn de eisen voor de aanbesteding bepaald. 

Nieuw 

Een belangrijke vernieuwing is dat de raadzaal wordt uitgerust met een permanent 

camerasysteem, waardoor we geen externe partijen meer hoeven in te huren. Daarnaast 

wordt de discussie installatie vervangen. De zitplaatsen aan de raadstafel krijgen elk een 

eigen schermpje. Met deze schermpjes is het mogelijk om vanaf uw eigen plek 

presentaties en videobeelden te volgen. Dit is praktisch omdat de raadzaal een 

camerasysteem krijgt dat automatisch zoomt op degene die spreekt. Het systeem 

herkent de spreker omdat raadsleden inloggen met een pasje. 

Ook komt er een nieuwe beamer en projectiescherm. Door middel van een Teams 

oplossing kan er bij informele vergaderingen ook op afstand deelgenomen worden 

deelgenomen. Er zullen instructiesessies worden gepland om u te helpen bij het gebruik 

van de nieuwe apparatuur. 
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We gaan er van uit dat alle werkzaamheden eind januari zijn uitgevoerd, maar mochten 

ze onverhoopt uitlopen, dan brengen we u hierover op de hoogte. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 
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