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Kern 
a) Digitaal en/of hybride vergaderen bij beeldvormende sessies als uitgangspunt te nemen, 

ongeacht de situatie rondom Corona; 
b) Te verkennen wat dit betekent voor de organisatie en techniek; 
c) Voorgesteld wordt: 

o de lopende licentie voor Pexip indien nodig na oktober 2022 te verlengen; 
o kennis te nemen van de kosten van een extra camera set (camera, statief en eiland 

microfoon) t.b.v. digitaal parallel vergaderen; 
o kennis te nemen van de kosten voor duurzame technische aanpassingen waarbij 

de commissiekamer en statenzaal geschikt worden voor het parallel vergaderen in 
digitale, hybride of fysieke vorm; 

o De afdeling IV te verzoeken de kosten te ramen van voortzetten van de inzet en te 
vragen of zij deze inzet kunnen/willen voorzetten;  

o te bespreken wat uw standpunten zijn t.a.v. de wenselijkheid van digitaal 
vergaderen i.r.t. uw voorzitterschap en de kwaliteit van de vergadering; 

o te bespreken of aanvullende afspraken gewenst zijn t.a.v. de vergaderorde; 
o te verkennen/bespreken of het gewenst is het vergaderschema aan te passen aan 

een andere inrichting van beeldvorming; 
o input aan de pers te vragen: hebben zij suggesties hoe we dit (beter) kunnen 

doen? 
o met het college te verkennen (tijdens een LTP PC/College overleg) wat digitale 

beeldvorming betekent voor de werkvormen in de beeldvorming; 
o deze memo  (na doorlopen van voorgaande stappen) in verrijkte vorm door te 

geleiden naar het seniorenconvent en de bevindingen van het seniorenconvent te 
betrekken bij een vervolgbespreking.  

 
1. Aanleiding 

Statenleden en commissievoorzitters wensen vaker beeldvormende vergaderingen digitaal dan 
wel hybride te organiseren (los van Corona). 
Als beeldvorming voortaan op beeld of hybride plaatsvindt, wat betekent dit dan? 
 
Digitaal vergaderen betekent iets voor de techniek, het personeel, de voorzitters, de vergaderorde, 
het vergaderschema, publiek en pers, Statenleden en college. 
 

1.1 De techniek  
Zowel het digitaal als hybride vergaderen vragen om een voortzetting van de licenties van Pexip. 
Over de licentie voor Pexip (die loopt tot 1 oktober 2022, en maandelijks opzegbaar is) is al eerder 
besloten deze voorlopig door te laten lopen. 
Technisch vraagt digitaal vergaderen in parallel verband om het huren of aanschaffen van een 
extra camera set met statief en microfoon.  
 
Kosten digitaal parallel vergaderen: 

Omschrijving Kosten investering Kosten huur 
Licentie Pexip € 11.700,00 per jaar € 11.700,00 per jaar 
Extra camera set €   1.350,00 eenmalig €      250,00 per maand 

 

2875772 

*2875772* 
 
Memo Seniorenconvent van 25 mei 2022  
Beeldvorming op beeld 



 

 
 
 
 
Een enkele digitale vergadering is mogelijk zonder investering in techniek. 
Een hybride vergadering in parallel verband vraagt een duurzame investering in de technische 
installaties van de Statenzaal en de commissiekamer. Hierdoor wordt het mogelijk de Statenzaal 
en de commissiekamer parallel te gebruiken voor hybride, digitale of fysieke vergaderingen (dit 
laatste ook inclusief videotulen). De eerder toegepaste tijdelijke workaround voor digitaal 
vergaderen (waarbij een zogenaamde ‘AV bridge’ werd gekoppeld) is niet optimaal als structurele 
oplossing. 
 
Kosten voor duurzame vergaderoplossing om parallel hybride vergaderingen (tevens te gebruik in 
fysieke en digitale vorm): 

Omschrijving Eenmalige investering Jaarlijkse kosten 
Licentie Pexip  € 11.700 
Apparatuur € 21.732   
Installatiekosten € 5.250  
Aanvullende pexip licentie  € 1.380  
TOTAAL € 26.982 € 13.080 

Wanneer alleen de commissiekamer wordt aangepast op hybride vergaderen bedraagt de 
investering de helft. 
 
Voorgesteld wordt: 
a) de lopende licentie voor pexip indien nodig na oktober 2022 te verlengen; 
b) kennis te nemen van de kosten van een extra camera set (camera, statief en eiland microfoon) 
t.b.v. digitaal parallel vergaderen; 
c) kennis te nemen van de kosten voor duurzame technische aanpassingen waarbij de 
commissiekamer en statenzaal geschikt worden voor het parallel vergaderen in hybride, digitale of 
fysieke vorm. 
 

1.2 Personeel (griffie, ambtelijke organisatie) 
Voor wat betreft de inzet van personeel, vraagt digitaal vergaderen aanwezigheid van de griffie en 
de afdeling IV op het Provinciehuis. Deze aanwezigheid gebeurt in een ruimere en langduriger 
bezetting dan bij reguliere fysieke vergaderingen,  vanwege de techniek. Daarnaast moeten 
ambtenaren en externen/insprekers online presentaties geven (en daarvoor getraind worden door 
de griffie). Op dit moment werkt de ondersteuning per digitale commissievergadering gemiddeld 5 
uur (meer) over dan bij een fysieke vergadering. Los van de impact die dit heeft op het reguliere 
werk, zijn er ook kosten aan verbonden.1 In 2021 is voor circa € 7.500,00 aan overwerkvergoeding 
uitbetaald.  
 
Voorgesteld wordt: 
c) De afdeling IV te verzoeken de kosten te ramen van voortzetten van de inzet en te vragen of zij 
deze inzet kunnen/willen voortzetten;  
 

1.3 Voorzitters 
Voor de voorzitters is digitaal dan wel hybride vergaderen intensiever v.w.b. het voorzitten.  Ook 
de voorzitters zijn aanwezig op het provinciehuis. 
 
Voorgesteld wordt: 
d) te bespreken wat uw standpunten zijn t.a.v. de wenselijkheid van digitaal vergaderen i.r.t. uw 
voorzitterschap en de kwaliteit van de vergadering;  
 
 

 
1 Uren tussen 17.00 – 20.00 uur: 25% toeslag op uurloon 
Uren tussen 20.00 – 00.00 uur: 50% toeslag op uurloon 
Uren na 00.00 uur: 75% toeslag op uurloon 
 



 

 
 
 
 

1.4 Vergaderorde (RvO) 
Ook de vergaderorde is anders bij digitaal of hybride vergaderen. Daarvoor is destijds ook een 
digitaal RvO gemaakt, dat is verwerkt in het huidige RvO. Daarnaast werken we met 
uitvraagformulieren voor woordvoerders en technische vragen, en worden whatsappgroepen 
aangemaakt ten behoeve van de orde in de vergadering. 
 
Voorgesteld wordt:  
e) te bespreken of aanvullende afspraken gewenst zijn t.a.v. de vergaderorde  
  

1.5 Vergadermodel – en schema 
Indien alle beeldvormende sessies in principe digitaal worden georganiseerd, is het de vraag of 
het huidige vergadermodel- en schema (met combinatie) van beeld- en oordeelsvorming op één 
dag wel efficiënt genoeg blijkt. Immers dan zijn Statenleden ’s middags thuis en moeten zij in de 
dinerpauze naar het provinciehuis reizen. In plaats van de afspraak dat alle beeldvorming digitaal 
plaatsvindt, is het ook voorstelbaar dat een beeldvormende sessie alleen digitaal plaatsvindt als 
er die dag geen oordeelsvormende vergadering gepland is.  
Nota bene: Het vergadermodel wordt momenteel geëvalueerd. 
 
Voorgesteld wordt: 
f) te verkennen/bespreken of het gewenst is het vergaderschema aan te passen aan een andere 
inrichting van beeldvorming; 
 

1.6 Publiek en pers  
Voor de pers zijn Statenleden met digitaal vergaderen minder benaderbaar, want zij vergaderen 
vanuit huis. Dit is overigens een aanvullende reden om de oordeelsvorming wel -wanneer het kan- 
fysiek te doen. 
 
Voorgesteld wordt: 
g ) input aan de pers te vragen: hebben zij suggesties hoe we dit (beter) kunnen doen? 
 

1.7 Statenleden en college 
Voor Statenleden en college betekent digitaal vergaderen tijdens beeldvorming dat de momenten 
voor informeel contact rondom de vergadering/beeldvorming afnemen. Indien de 
oordeelsvorming fysiek blijft hoeft dat geen probleem te zijn.  
 
Met het college kan verkend worden wat digitale beeldvorming betekent voor voorgenomen 
werkvormen en o.g.v. welke criteria het bijvoorbeeld wenselijk is alsnog fysiek te vergaderen.  
Indien echter digitaal het uitgangspunt wordt bij beeldvorming, en het vergaderschema daarop 
ook wordt ingericht (zie 1.5), wordt afwijken ingewikkeld.     
 
Voorgesteld wordt: 
h) met het college te verkennen (tijdens een LTP PC/College overleg) wat digitale beeldvorming 
betekent voor de werkvormen in de beeldvorming;  
i) deze memo  (na doorlopen van voorgaande stappen) in verrijkte vorm door te geleiden naar het 
seniorenconvent en de bevindingen van het seniorenconvent te betrekken bij een 
vervolgbespreking. 
 


