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Vraag nr. 17 van Roel Deseyn van 20 april 2015 
 
Evaluatie van het livestreamen van de gemeenteraadszitting 

Nu het project van live streamen van de gemeenteraadszittingen zo'n 2 jaar loopt, lijkt een eerste 
evaluatie van kosten en baten aan de orde.  Dat via deze manier een poging werd ondernomen om 

lokale politiek dichter bij de bewoners van onze stad te brengen, is op zich verdienstelijk. Het zou 
echter goed zijn om na te gaan of deze veronderstelling ook effectief in de praktijk wordt omgezet. 

Daarom een aantal vragen over: 

1. Techniciteit 

 Welke architectuur werd op poten gezet om het uitzenden van raadszittingen mogelijk te 

maken? 

 Welke wijzigingen werden doorgevoerd sinds de opstart? 

 Wat waren de voornaamste struikelblokken? 

2. Kostprijs/Personeelsinzet 

 Wat is de totale kostprijs van het project tot op heden?  Graag opsplitsing van kosten die 

betrekking hadden op opstart en onderhoud, investeringskost en kost per raad. 

 Welke personeelsinzet was nodig om het project op poten te zetten en draaiende te 

houden?  Wat was de kostprijs hiervan? 

 Heeft het project onvoorziene kosten met zich mee gebracht? 

3. Gebruikersgegevens 

 Kan een overzicht gegeven worden van het aantal unieke gebruikers per zitting? 

 Wat is de gemiddelde inlogtijd per zitting? 

 Wat is het gemiddeld aantal gebruikers per zitting? 

 Welke evolutie hebben de gebruikersaantallen doorgemaakt? 

 Zijn er gegevens beschikbaar inzake geografische spreiding van de gebruikers? 

 Welke inspanningen werden geleverd om het initiatief kenbaar te maken bij de inwoners van 

Kortrijk en daarbuiten? 

  



4. Bevindingen van het CBS 

 Is het CBS tevreden over de evolutie en het succes van het project? 

 Acht ze de return te verantwoorden als dit tegenover de kostprijs wordt geplaatst? 

 Wat waren de voornaamste bevindingen die het CBS mocht ontvangen van gebruikers?  Op 

wat hadden de eventueel ontvangen klachten betrekking en werd hiervoor naar een oplossing 

gezocht? 

 Wat brengt de toekomst van het live streamen van de raadszittingen?  Hoe kan dit verder 

worden bevorderd of geoptimaliseerd? 

Antwoord  
 

1. Techniciteit 

Welke architectuur werd op poten gezet om het uitzenden van raadszittingen mogelijk te maken? 

Er wordt gebruik gemaakt van de betalende streamingdienst Livestream.com, hiervoor werd er een 

broadcaster gekocht die aan de camera gekoppeld kan worden.  De broadcaster is een stuk hardware 
die de beelden verwerkt in verschillende formaten (full HD, tablet, smartphone-formaten) en ervoor 

zorgt dat deze op de servers van Livestream.com terechtkomen.  Via de website van de stad kun je 
deze beelden dan gaan consulteren. 

Welke wijzigingen werden doorgevoerd sinds de opstart?  Wat waren de voornaamste struikelblokken? 

Initieel werd er getest met Youtube en Google Hangout, dit was een gratis service, maar de stabiliteit 
van de beelden en geluid was niet altijd betrouwbaar.  Na een paar gemeenteraden zijn we 

overgestapt op Livestream.com  

2. Kostprijs/Personeelsinzet 

Wat is de totale kostprijs van het project tot op heden?  Graag opsplitsing van kosten die betrekking 

hadden op opstart en onderhoud, investeringskost en kost per raad. 

Investeringskosten: 
- aankoop broadcaster: 600 euro 

Onderhoudskosten: 
- abonnement Livestream.com (ongeacht aantal uitzendingen), jaarlijks verlengd vanaf gunning in 

CBS van 25/05/2013; de prijs is  geëvolueerd van circa 300 naar circa 200 euro/maand . 

Reeds aanwezig materiaal van voor het project: 

- camera 
- internetverbinding 

Welke personeelsinzet was nodig om het project op poten te zetten en draaiende te houden?  Wat 

was de kostprijs hiervan? 

In de beginperiode was er wat extra personeelsinzet nodig om het systeem stabiel te krijgen.  De tijd 
die de stadsdiensten er toen ingestoken hebben, ramen we op ongeveer 56 uur (= anderhalve week). 

Het gebruik van de broadcaster is zodanig gemakkelijk (eenvoudige druk op de knop om te 
activeren/stoppen) dat iemand van bestuurszaken (die toch aanwezig is) dit doet. 

Het klaarzetten en testen van de streaming op de dag van de gemeenteraad neemt een half uur tijd 
in beslag. Bij eventuele problemen, wordt de wachtdienst ingeschakeld. 



Heeft het project onvoorziene kosten met zich mee gebracht? 

Nee 

3. Gebruikersgegevens 

Kan een overzicht gegeven worden van het aantal unieke gebruikers per zitting?  Wat is de 

gemiddelde inlogtijd per zitting?  Wat is het gemiddeld aantal gebruikers per zitting? Zijn er gegevens 

beschikbaar inzake geografische spreiding van de gebruikers? 

We beschikken niet over statistieken van het aantal unieke kijkers in 2013, gemiddeld aantal bezoeken 
lag toen op 250 per gemeenteraad. 

Overzicht 2014. Hier kan je de cijfers vinden van het aantal unieke bezoekers per gemeenteraad 

2014. Dit is telkens gemeten vanaf de dag van de gemeenteraad tot de dag voor de volgende.   

13 Januari: 162   

10 Februari: 185   
12 Maart: 333  

07 April: 316   
12 Mei: 204   

10 Juni: 188   

07 Juli: 266   
08 September: 282   

13 Oktober: 194   
17 November: 204   

8 December: 101   

15 December: 175   

Overzicht 2015. Hier kan je de cijfers vinden van het aantal unieke bezoekers per gemeenteraad 
2015.  

12 januari: 171   
9 februari: 217   

9 maart: 258  

Gemiddelde inlogtijd per zitting (in 2014): 3min50. 



Indicatie van geografische spreiding: 



Welke evolutie hebben de gebruikersaantallen doorgemaakt? 

Zie hierboven. 

Welke inspanningen werden geleverd om het initiatief kenbaar te maken bij de inwoners van Kortrijk 

en daarbuiten? 

Bij de start van de streaming is dit initiatief via de pers kenbaar gemaakt en uiteraard ook via de 

stadskanalen zoals de stadskrant. Maandelijks wordt de komende gemeenteraad en streaming 

aangekondigd via de website, Twitter en Facebook. 

 

4. Bevindingen van het CBS 

Is het CBS tevreden over de evolutie en het succes van het project? 

 

De evaluatie is positief. Met bescheiden middelen is op zeer korte tijd een performante livestreaming 

van de gemeenteraad mogelijk gemaakt. Dit verhoogt de transparantie van het lokale bestuur. Voor 

2014-2015 schommelt het aantal unieke bezoekers tussen de 101 en 333 bezoekers. Dit is een 

behoorlijk aantal voor een gemeenteraad, al moeten we ook nuanceren want de meeste bezoekers 

blijven niet lang kijken (gemiddelde inlogtijd per zitting is 3min50). Nadien blijven de opnames echter 

steeds beschikbaar en consulteerbaar. Het concept is bovendien flexibel en toepasbaar tijdens 

gemeenteraden “on the move”. 

Acht ze de return te verantwoorden als dit tegenover de kostprijs wordt geplaatst? 

 

Dit is zeker te verantwoorden gezien de beperkte kost en tijdsinvestering die de streaming vraagt. 

Alternatieven zoals werken met een dienstverlener die zowel streamingdienst, camera als eventueel 

regisseur aanbiedt, lopen al snel op tot meer dan 1.000 euro per uitzending. 

 

Wat waren de voornaamste bevindingen die het CBS mocht ontvangen van gebruikers?  Op wat 

hadden de eventueel ontvangen klachten betrekking en werd hiervoor naar een oplossing gezocht? 

 

Er kwamen enkel klachten binnen via Twitter, die gingen telkens over een probleem met geluids- of 

beeldkwaliteit, waaraan zo snel mogelijk werd verholpen, voor zover de fout bij de stad lag. Bij de 

eerste uitzendingen betaalden we leergeld, intussen is het systeem vrij stabiel en kunnen we indien 

nodig beroep doen op de ICT wachtdienst van de stad. 

 

Wat brengt de toekomst van het live streamen van de raadszittingen?  Hoe kan dit verder worden 

bevorderd of geoptimaliseerd? 

Het stadsbestuur is tevreden met de huidige prijs/kwaliteit, rekening houdend met het al bij al 

beperkte doelpubliek. Uiteraard wordt de kwaliteit verder gemonitord maar momenteel zien we geen 

reden om nog meer te gaan investeren in de streaming. 

 

Vraag nr. 18 van 12 mei 2015 van Francis Rodenbach 
 
Tour Eurometropool/www.circuitfrancobelge.be (detailoverzicht) 

1. Passeert http://www.circuitfrancobelge.be/ dit jaar opnieuw op Kortrijks grondgebied? 

2. Is er een start- en of aankomstplaats voorzien op Kortrijks grondgebied? 

http://www.circuitfrancobelge.be/


3. Is er een subsidie voorzien? Hoeveel en van welk budget? Bestaat er een 
samenwerkingsovereenkomst? 

4. Is er een evaluatieverslag beschikbaar van de editie van vorig jaar? Opkomst, behaalde return,...? 

5. Hoeveel subsidie ontving de organisatie vorig jaar? Van welk budget? Aan welke instantie werd dit 

bedrag overgemaakt? 

6 Wat zijn de toekomstplannen van de stad met deze organisatie? 

Antwoord  
 

1. De zogenaamde 'Tour Eurometropool' passeert dit jaar niet over het Kortrijks grondgebied. 
2. Bijgevolg is er geen start- en aankomstplaats voorzien op het Kortrijks grondgebied. 

3. Er is geen steun noch samenwerkingsovereenkomst voorzien. 

4. Wat de evaluatie van editie 2014 betreft, was deze tweeledig: 
1. Voor KSV Bellegem was deze minder wat kosten betrof door de onduidelijke 

afspraken met de organisatie Franco Belge. 
2. Voor onze stad was dan weer de visibiliteit eerder beperkt en dit ondanks ruime 

verslagen op WTV, Eurosport en RTBF. 

5. De organisatie ontving vorig jaar 30.000 euro steun, waarvan de helft in principe door KSV 
Bellegem.  

6. Voorlopig heeft de stad geen verdere toekomstplannen met de Tour Eurometropool. Er wordt 
wel gekeken naar een ander evenement ism KSV Bellegem.  

 

Vraag nr. 19 van 14 mei 2015 van Francis Rodenbach 
 
Oproep 2015 stadsvernieuwing (agentschap binnenlands bestuur) 

Vlaanderen (agentschap voor binnenlands bestuur) voorziet een subsidiebudget van 9,96 miljoen euro 
voor stadsvernieuwing. Heeft de stad een dossier ingediend? 

Indien ja. Kunnen wij dit dossier inkijken? Voor welke projecten? 

Indien neen, wat is de verklaring hiervoor? 

Antwoord 
 
Stad Kortrijk heeft op 18 mei 2015 het dossier „Campus Kortrijk Weide‟ ingediend bij de Vlaamse 

administratie, binnenlands bestuur, voor een projectsubsidie stadsvernieuwing.  Het dossier werd op 

11 mei 2015 mondeling toegelicht aan het CBS en op 18 mei 2015 werd het  aanvraagdossier door 

het CBS goedgekeurd . Het volledige dossier zit in e-decision.  

Op 19 mei 2015 kreeg de stad een mail binnen van de administratie binnenlands bestuur dat het 

dossier goed werd ontvangen. 

 


