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Voorgesteld raadsbesluit
Besluit:
1.
een krediet ad 156.000 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van de vernieuwing van de
technische uitrusting van de raadszaal en de uitvoering van een gedeeltelijke herinrichting van de
raadszaal;
2.
het krediet ten laste brengen van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
3.
het college op te dragen uitvoering te geven aan sub 1 genoemde activiteiten.
Samenvatting van het voorstel
De raadszaal van Dinkelland is in 2007, tegelijkertijd met het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. De
inrichting is sindsdien niet gewijzigd. De technische uitrusting in de raadszaal stamt deels uit 2007 en deels
uit 2010. De technische uitrusting is qua mogelijkheden inmiddels gedateerd en technisch afgeschreven. De
inrichting van de raadszaal voldoet qua uitstraling en functionaliteit niet meer aan de huidige inzichten.
Dit voorstel voorziet in het beschikbaar stellen van de middelen om de uitrusting en de inrichting van de
raadszaal te laten voldoen aan de meest actuele eisen en wensen.
Aanleiding voor het voorstel
Er zijn twee aanleidingen die hebben geleid tot het voorstel dat voor u ligt.
De eerste aanleiding is de duidelijk aangetoonde noodzaak de technische uitrusting van de raadszaal te
vernieuwen. De technische uitrusting van de raadszaal stamt uit de jaren 2007 respectievelijk 2010. Liep
Dinkelland toen voorop, inmiddels is er ronduit sprake van achterhaalde en afgeschreven techniek.
De tweede aanleiding is de wenselijkheid om de inrichting en stoffering van de raadszaal een update te
geven. Hieraan ligt ten grondslag de breed in de raad levende wens om de huidige sfeer en uitstraling (koel,
afstandelijk, zakelijk) te wijzigen naar een uitstraling die past bij hoe de raad wil werken (betrokken, dichter
bij elkaar, op samenwerking gericht, informeel).
De raadszaal is voorzien van een groot aantal technische voorzieningen. Deze stammen deels uit 2007 en
deels uit 2010. Vastgesteld moet worden dat de technische uitrusting niet meer voldoet aan de eisen die wij
er anno 2020 aan stellen. Denk aan: livestream van vergaderingen met een goede beeldkwaliteit, de
aanwezigheid van een wifi-netwerk met voldoende ‘power’, de beschikbaarheid van ‘intelligente’
spreekstations voor de deelnemers aan vergaderingen, een beamer met actuele techniek, de
beschikbaarheid van HDMI-bekabeling.
Beoogd resultaat van het voorstel
De beschikbaarheid van een multifunctionele raadszaal die is voorzien van een actuele technische uitrusting
en inrichting, aansluitend bij de eisen die aan de raadszaal en het gebruik ervan worden gesteld.
Argumentatie
De raadszaal van Dinkelland wordt veel gebruikt, door zowel de raad van Dinkelland als door Noaberkracht.
Bij dit gebruik wordt volop gebruik gemaakt van de technische infrastructuur in de raadszaal. Denk aan het
gebruik van internet (wifi), presentaties en vergaderingen met gebruikmaking van beamer en
geluidsversterking, livestreams van openbare vergaderingen, de realisering van kwalitatief goede video- en
audioverslagen, etc. Er worden hoge eisen gesteld aan ‘de techniek’ in de raadszaal.
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden welke investeringen wenselijk respectievelijk noodzakelijk zijn om
de raadszaal in technisch opzicht weer actueel te maken. Het gaat om de uitrusting voor de livestream van
vergaderingen met een goede beeldkwaliteit (HDMI) en gebruikmaking van slimme webcams, de
aanwezigheid van een wifi-netwerk met voldoende ‘power’, de beschikbaarheid van ‘intelligente’
spreekstations voor de deelnemers aan vergaderingen, een beamer met actuele techniek, de
beschikbaarheid van HDMI-bekabeling.
Voor wat betreft de inrichting van de raadszaal wordt voorzien in een investering in de stoffering: vloerkleed,
raambekleding, overtrekken van een deel van de publieksstoelen.

Externe communicatie
In dit voorstel vind geen specifieke externe communicatie plaats.
Financiele paragraaf
Voor de aanpassing van de raadszaal van de gemeente Dinkelland wordt een totale investering gevraagd
van € 156.000 exclusief BTW. Voor de vervanging van de technische uitrusting is € 129.000 benodigd en
voor de herinrichting van de raadszaal € 27.000. De BTW kan teruggevorderd worden. Voor beide
onderdelen gaat een afschrijvingstermijn van 10 jaren gelden, waardoor de afschrijvingslast op € 15.600 per
jaar wordt bepaald.
Voorgesteld wordt het investeringsbedrag van € 156.000 te onttrekken aan de reserve incidenteel
beschikbare algemene middelen en over te hevelen naar de reserve dekking afschrijvingslasten majeure
projecten. De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 15.600 kunnen vervolgens ten laste van deze reserve
worden geboekt. De jaarlijkse rentelasten van € 2.250 zullen ten laste van de exploitatie worden gebracht.
De restant boekwaarde van de bestaande geluidsinstallatie en herinrichting raadszaal bedragen per 31
december 2019 € 10.316,21. Voorgesteld wordt dit bedrag ineens af te schrijven ten laste van de reserve
incidenteel beschikbare algemene middelen.
Uitvoering
Opdrachtverstrekking zal plaatsvinden na besluitvorming. Uitvoering zal beginnen in het eerste kwartaal van
2020.
Evaluatie
Bij oplevering zal worden beoordeeld of de werkzaamheden volgens opdracht worden uitgevoerd.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
De raadszalen van Tubbergen en Dinkelland zijn na uitvoering van de werkzaamheden mogelijk voorzien
van dezelfde technische uitrusting hetgeen bijdraagt aan een professionele bedrijfsvoering.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de secretaris

de burgemeester

E.M. Grobben

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit
Datum:
Nummer:
Onderwerp:

21 april 2020
12 B
kredietverlening uitrusting raadszaal Gemeente Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2020, nr. 12 A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 10 maart 2020;
gelet op artikel 189 van de gemeentewet
besluit
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 april 2020
De raadsgriffier,

De voorzitter,

