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Proces vastleggen vergaderingen

•DMS – Corsa

•Vergadering aanmaken (Team informatievoorziening)•Vergadering aanmaken (Team informatievoorziening)

•Agendapunten en stukken toevoegen (Griffie)

•Publiceren op internet (griffie) 

•Raads- of commissievergadering

•Start uitzenden vergadering / start opname recorder

•Pointers zetten bij overgang naar volgende agendapunt

•Stop uitzending / stop opname recorder

•Bestanden•Bestanden

•bij Gemeenteoplossingen

•op het eigen netwerk
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Pilot Den Helder / RAA

•Aanleiding: De back-up opslag van DH raakt vol, ze moeten nieuw 

investeren.  Hierbij kwam vraag op, of en hoe de videoverslagen investeren.  Hierbij kwam vraag op, of en hoe de videoverslagen 

bewaard moeten worden. Verdere aanleiding ook o.a. rapport 

“videotulen” van NVvG

•Doel:  digitale raadsinformatie duurzaam en economisch 

verantwoord bewaren, beheren en toegankelijk te maken. 

•Resultaat: overdracht / uitplaatsing naar e-depot

•Fase 1: onderzoek

•Fase 2: overbrenging / uitplaatsing



Probleemstelling

• Wat maakt videotulen nou zo ingewikkeld?

1. Technische structuur van audiovisuele bestanden

2. Raadsinformatie en hun samenhang

3. Een “oppakbaar” bestand maken

4. Het economische aspect4. Het economische aspect



Beoogde Resultaten (fase 1)

• Informatie-analyse (hoe zit info nu in elkaar?)

• Ontwerp SIP (hoe willen we dat het aangeleverd 

wordt?)

• Project Start Architectuur (wat moet er veranderen 

aan huidige situatie om gewenste SIP te kunnen 

maken?)

• Economische impact analyse (wat gaat het kosten? En • Economische impact analyse (wat gaat het kosten? En 

hoe en met welk risico kunnen we kosten beperken?)



Afbakening project

•Alleen digitale raadsinformatie Den Helder

•Geen discussie “moeten we het wel bewaren”

•Geen (publieks) toegang bouwen, wel de voorwaarden 

scheppen dat dat op termijn kan.

•Geen vergelijkend onderzoek naar e-

depotvoorzieningen, we werken samen met NHA



Wat gaan we tegen komen…?

•Leveranciers: welwillend, maar andere belangen. 
•Relatie met Open Data project•Relatie met Open Data project

•Overbrengen of uitplaatsen? Wie is verantwoordelijk voor 

wat?

• Wat is de status van de back-up (ongecomprimeerde 

video, maar zonder pointers / metadata)

•…
•Suggesties?•Suggesties?


