Inspreken via een vooraf opgenomen video
U heeft zich aangemeld om in te spreken bij een vergadering van een raadscommissie met een
vooraf opgenomen video. In dit document vertellen wij u waar de video aan moet voldoen en geven
wij u een aantal tips.
De voorwaarden waar de video aan moet voldoen:
-

-

-

De video mag maximaal 5 minuten lang zijn.
In de video bent u alleen zelf in beeld. Er komen geen andere mensen in beeld in de video.
U begint de video met het opnoemen de volgende gegevens:
o Uw naam
o Namens wie u inspreekt
o Over welk onderwerp u inspreekt
o Dat u toestemming geeft deze video openbaar te publiceren
U spreekt uw inspreektekst uit zoals u dat in de zaal ook zou doen. Dat betekent dat u alleen
uzelf filmt terwijl u aan het spreken bent. Het is niet de bedoeling om andere video of
fotobeelden te laten zien.
U stuurt de video via e-mail of een verzendservice voor grote bestanden onder vermelding
van uw naam en het onderwerp naar griffie@leiden.nl. Heeft u hier hulp bij nodig, neem dan
contact op met de griffie.

Deze voorwaarden zijn gesteld om alle inspraakreacties gelijkwaardig te laten zijn. Het is niet eerlijk
als de ene inspreker een professionele film laat zien met beelden uit de buurt, terwijl de andere
alleen zichzelf kan filmen. Bij het ‘normale’ inspreken in de zaal is het niet toegestaan om foto’s,
video’s of presentaties te laten zien.
Mocht uw video niet aan deze voorwaarden voldoen, dan zal de griffie u vragen een nieuwe video op
te nemen.
Een aantal tips die u kunnen helpen bij het opnemen van de video:
-

-

-

Oefen van te voren met (een deel van) uw tekst om te kijken hoe snel u spreekt, zodat u kunt
zien of u binnen de 5 minuten blijft.
Zet een stopwatch aan of kijk op de klok wanneer u uw video begint zodat u de tijd in de
gaten kunt houden. U kunt ook een gezinslid vragen om u (buiten beeld) een sein te geven
na elke minuut.
Maak van te voren een testfilm om te controleren of het beeld en geluid goed zijn. Soms
moet u harder praten of verder van de camera zitten om de beste video te krijgen.
Zet de camera (of telefoon/tablet) recht voor u neer, misschien op een kast of een stapel
boeken, zodat uw gezicht het best in beeld wordt gebracht en de camera niet wiebelt.
Probeer een plek te vinden met een rustige achtergrond. Uw video is straks openbaar voor
iedereen te bekijken via de website van de gemeenteraad. Kijk dus goed of er zaken zijn op
de achtergrond (zoals foto’s) die u privé wilt houden.
Vraag een gezinslid om achter de camera te zitten of beeld u in dat de commissieleden
achter de camera zitten, en vertel uw verhaal aan die persoon.
Verspreekt u zich of vergist u zich? Dat is niet erg. Begin de zin gewoon weer opnieuw. Het is
niet nodig om de hele video opnieuw op te nemen.

Let op! Als u uw video uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de vergadering opstuurt, hebben de
commissieleden de tijd om uw video te bekijken en eventuele vragen voorafgaand aan de

vergadering per e-mail aan u te stellen. Als u de video later inlevert (maar voor de deadline van 12u
de dag voorafgaand aan de vergadering) is er minder mogelijkheid om van te voren nog informatie
uit te wisselen.

