
Geacht raadslid 
 
Onderstaand kan u het antwoord terug vinden van de Dienst Bestuursondersteuning op uw 
verschillende vragen omtrent de live-videostreaming van de gemeenteraad. 
 
1) Hoeveel unieke kijkers waren er bij elke uitzending in 2018 en 2019. Graag een overzicht per 
maand? Hoelang is de gemiddelde duur van het bekijken? 
 
Tabel 1. Kijkcijfers gemeenteraad (GR) / raad van maatschappelijk welzijn (GRMW) (svz 23/10/2019) 

Datum Raad Kijkers* Aantal Live** Gemiddelde kijkduur Gemiddelde kijkduur (%) 

19/03/2018 GR 1142 467 / / 

23/04/2018 GR 246 118 / / 

22/05/2018 GR 984 272 / / 

25/06/2018 GR 153 95 / / 

26/06/2018 GR 146 97 / / 

24/09/2018 GR 5689 367 0:04:00 2,00% 

25/09/2018 GR 115 40 0:36:00 23,00% 

22/10/2018 GR 1685 683 0:13:00 17,00% 

19/11/2018 GR 203 53 0:21:00 18,00% 

17/12/2018 GR 1903 411 0:23:00 16,00% 

3/01/2019 GR 957 446 0:22:00 46,00% 

3/01/2019 GRMW 323 184 0:17:00 39,00% 

28/01/2019 GR / GRMW 528 379 0:45:00 16,00% 

29/01/2019 GR / GRMW 510 233 0:42:00 13,00% 

25/02/2019 GR / GRMW 268 163 0:39:00 15,00% 

26/02/2019 GR / GRMW 263 74 0:26:00 16,00% 

25/03/2019 GR / GRMW 255 133 0:25:00 12,00% 

26/03/2019 GR / GRMW 439 92 0:13:00 13,00% 

23/04/2019 GR / GRMW 144 85 0:36:00 17,00% 

24/04/2019 GR / GRMW 192 62 0:30:00 16,00% 

27/05/2019 GR / GRMW 174 52 0:38:00 19,00% 

24/06/2019 GR / GRMW 251 130 0:41:00 16,00% 

25/06/2019 GR / GRMW 256 24 0:16:00 23,00% 

23/09/2019 GR / GRMW 272 182 0:54:00 20,00% 

24/09/2019 GR / GRMW 279 108 0:54:00 20,00% 

21/10/2019 GR / GRMW 170 111 0:50:00 22,00% 

22/10/2019 GR / GRMW 111 78 0:45:00 19,00% 

 
* Kijkers = Aantal personen die minimaal 1 minuut van de webcast hebben bekeken. 
** Live = Aantal kijkers die live minimaal 1 minuut van de webcast hebben bekeken. 

 
 
 
 
 
 



2) Hoeveel unieke gebruikers telt de webpagina ‘herbekijk de gemeenteraad’ gemiddeld 
maandelijks? 
 
Sinds 30 september 2019 staat de vernieuwde website van Stad Gent online. De info over ‘herbekijk 
de gemeenteraad’ is sindsdien te vinden op de algemene pagina over de gemeente- en OCMW-raad. 
Van 30 september 2019 tot en met 24 oktober 2019 had die pagina 397 unieke paginaweergaves***.  
De info over de gemeente- en OCMW-raad stond erg verspreid op de vorige website. Er werd 
gekozen om alles te bundelen op één pagina, met een handige inhoudstafel bovenaan. Dit zorgt 
ervoor dat burgers de informatie gemakkelijker kunnen vinden.  
 
Tabel 2. Unieke paginaweergaves webpagina ‘herbekijk de gemeenteraad’ (van maart 2018 t.e.m. 29 
september 2019) 

Maand 
Aantal unieke 
paginaweergaves*** 

mrt/18 1.218 

apr/18 486 

mei/18 695 

jun/18 523 

jul/18 97 

aug/18 97 

sep/18 635 

okt/18 752 

nov/18 477 

dec/18 1.278 

jan/19 3.167 

feb/19 1.024 

mrt/19 1.059 

apr/19 812 

mei/19 543 

jun/19 849 

jul/19 166 

aug/19 107 

sep/19 941 

 
*** Eén gebruiker kan eenzelfde pagina verschillende keren bezoeken in één sessie (surfbeurt). Dit telt als 1 unieke 
paginaweergave. 

 
3) Hoe evalueren de diensten de live videostreaming van de OCMW- en Gemeenteraad? 
 
De Dienst Bestuursondersteuning evolueert dit positief. Nog los van het feit dat er op deze manier 
iedereen de kans wordt gegeven om de gemeenteraad  live te volgen zonder in het stadhuis 
aanwezig te moeten zijn, is de onmiddellijke beschikbaarheid van beeld en geluid absoluut een 
meerwaarde, bijvoorbeeld voor het opmaken van de notulen of om de bespreking van een dossier na 
afloop nog eens te kunnen beluisteren. Technisch is er ook een goede samenwerking met de 
leverancier. Indien er technisch iets misloopt, wordt dit meestal vrij snel opgelost. Zo bijvoorbeeld 
was een deel van de uitzending van september 2019 niet opgeknipt per punt, maar dit werd 
rechtgezet.  

https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/het-bestuur/gemeente-en-ocmw-raad


4) Worden ook opmerkingen en suggesties van gebruikers verzameld? Wat gebeurt er met die 
opmerkingen en suggesties? 
 
Gentinfo registreert de meldingen en vragen die ze van burgers ontvangen. Van maart 2018 t.e.m. 21 
oktober 2019 had Gentinfo 13 contacten in verband met de uitzendingen van de raad: 11 vragen en 2 
meldingen. Gentinfo beantwoordt de vragen indien mogelijk zelf op basis van informatiefiches. Het 
gaat dan bijvoorbeeld over burgers die vragen of het mogelijk is om de gemeenteraad (live) te 
bekijken. Meer complexe vragen geeft Gentinfo door aan Dienst Bestuursondersteuning, die deze 
dan beantwoordt. Het gaat dan bijvoorbeeld over lokale besturen die vragen hebben over de 
toepassing en werkwijze van deze live-uitzendingen. 
 
Bij de meldingen signaleerden de burgers problemen met de uitzendingen: 
- Eind september 2018 meldde een burger dat de vergaderingen van de gemeenteraad van 24 en 25 
september 2018 niet online stonden. Gentinfo gaf dit door aan Dienst Bestuursondersteuning. Dit 
werd snel rechtgezet en Gentinfo bracht de burger op de hoogte.  
- Eind maart 2019 meldde een burger dat de uitzending van de raad van maart 2019 niet goed in 
beeld werd gebracht. Dienst Bestuursondersteuning liet Gentinfo weten dat er helaas een technische 
storing was. De sprekers kwamen niet automatisch in beeld bij het aanzetten van de micro. De dienst 
beloofde dit zo snel mogelijk op te lossen.  Gentinfo bracht de burger nog op dezelfde dag op hoogte. 
Het technische probleem met de uitzending was opgelost tegen de raad van april 2019.   
 
Dienst Bestuursondersteuning ontvangt uitzonderlijk ook rechtstreeks vragen in verband met de 
uitzendingen. Dit kan zowel telefonisch als per mail. Zo werd over de uitzending van de raad van 
september 2019 telefonisch meegegeven dat de uitzending niet opgeknipt per punt was. Dit werd 
achteraf rechtgezet. 
 
5) Welke bijsturingen zijn gepland aan het systeem?  
 
Er zijn niet direct bijsturingen voorzien.  
 
Mathias De Clercq 
Burgemeester  
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