
 
 

 

 

 

1 

 

  

 

 

Datum: 21 juni 2021 

Aan: Presidium 

Van: mr. drs. M. Huisman, griffier 

Onderwerp: Voorstel voor vergaderingen en bijeenkomsten fysiek en digitaal na het zomerreces 

 

 

Geachte fractievoorzitters, 

 
Tijdens de vorige vergadering van het Presidium is stilgestaan bij het vergaderen onder de huidige 
coronamaatregelen voor het zomerreces. Daarbij is eveneens gesproken over hoe te vergaderen na het 
zomerreces als naar verwachting de commissie- en raadsvergaderingen weer fysiek kunnen plaatsvinden. 
Ook zijn er suggesties gedaan om de informatiebijeenkomsten digitaal te houden of in een hybridevorm. In 
deze memo vindt een nadere uitwerking plaats.  

 

Algemeen 

Het presidium heeft op 23 november 2020 de uitgangspunten en daarop gebaseerde “Routekaart 

vergaderen in coronatijd’ vastgesteld (in onderstaand schema is als enige externe vergaderlocatie 

schouwburg De Kampanje opgenomen). De uitgangspunten en routekaart zijn als volgt:  

 Leidend is het actuele risiconiveau in onze regio: 
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio 

 Een fysieke commissie- en raadsvergadering verloopt via het bekende Coronaprotocol.  

 Een digitale commissie- en raadsvergadering verloopt via StarLeaf.  

 

 

Vergaderingen en bijeenkomsten na het zomerreces 

Commissie- en raadsvergaderingen 

De verwachting is dat er, als het risiconiveau dit toelaat (niveau 1 en niveau 2), na het zomerreces weer 

een start kan worden gemaakt met fysieke bijeenkomsten en vergaderingen. Echter, niet alle 

commissievergaderingen hoeven in fysieke vorm plaats te vinden. Deze kunnen ook in voorkomende 

gevallen digitaal plaatsvinden. Hierbij wordt voorgesteld de volgende commissievergaderingen optioneel, 

ter beoordeling van de voorzitter, digitaal of fysiek te houden: 

- Agendacommissie; 

- Auditcommissie; 

- Presidium. 

Alle overige commissievergaderingen worden dan weer fysieke vergaderingen, evenals de 

raadsvergaderingen. De commissievergaderingen vinden op de maandag, dinsdag en woensdag plaats. 

Vergaderlocatie voor de fysieke commissievergaderingen is de Kerkgracht.  

De fysieke raadsvergaderingen worden alleen gehouden in de Stadshal van theater De Kampanje, zolang 

de 1,5 meter regel in acht dient te worden genomen. In geval er geen 1,5 meter maatregel meer van 

toepassing is, kunnen de raadsvergaderingen in de raadszaal aan de Kerkgracht worden gehouden. 

Routekaart vergaderen in Coronatijd 

Risico niveau Informatiebijeenkomsten Commissies Raad 

1. Waakzaam Digitaal Fysiek => locatie: 

Kerkgracht 

Fysiek => locatie:  

De Kampanje  

2. Zorgelijk Digitaal Fysiek => locatie: 

Kerkgracht 

Fysiek => locatie:  

De Kampanje 

3. Ernstig 
4. Zeer ernstig 

4a+Lock down 

Digitaal Digitaal Digitaal 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio
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Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het houden van de commissie- en raadsvergaderingen op 

verschillende locaties technische risico’s met zich meebrengt. Apparatuur dient in dat geval te worden 

verplaatst en elke verplaatsing van de apparatuur brengt technische (uitzend)risico’s met zich mee is 

helaas de ervaring. 

 

Alternatief Kerkgracht in geval van coronamaatregelen 

Tot nu toe is eenmaal een fysieke raadsvergadering gehouden aan de Kerkgracht met in achtneming van 

de coronamaatregelen. In die opstelling zijn de twee commissiekamers als het ware bij de centrale 

raadszaal betrokken en de raadsleden verdeeld over de drie zalen. Woordvoering vindt plaats vanaf de 

spreekgestoelten in de raadszaal. Nadeel van deze opstelling is dat de voorzitter niet alle deelnemers kan 

zien en dat raadsleden verdeeld zijn over zalen, waarbij zij elkaar niet kunnen zien.  

 

Bijeenkomsten 

Naast de reguliere commissie- en raadvergaderingen zijn er nog vele andere bijeenkomsten: 

(informatie)bijeenkomsten georganiseerd door het college van burgemeester en wethouders of de raad, en 

bijeenkomsten georganiseerd door derden/instellingen. Deze bijeenkomsten kunnen in voorkomende 

gevallen prima digitaal worden gehouden. De ervaring leert dat dit is sommige gevallen zelfs tot meer 

deelnemers leidt.  

 

Het presidium wordt voorgesteld na het zomerreces: 

1. bij het veiligheidsrisiconiveau 1 en 2 alle reguliere commissievergaderingen fysiek te houden aan de 

Kerkgracht;  

2. de commissievergaderingen op de maandag, dinsdag en woensdag plaats te laten vinden; 

3. bij het veiligheidsrisiconiveau 1 en 2 de raadsvergaderingen alleen in de Stadshal van theater De 

Kampanje te houden als de 1,5 meter maatregel nog van toepassing is; bij het vervallen van de 1,5 

meter maatregel wordt vergaderd aan de Kerkgracht  

4. de volgende commissievergaderingen optioneel, ter beoordeling van de voorzitter, digitaal of fysiek te 

houden: 

 Agendacommissie; 

 Auditcommissie; 

 Presidium. 

 


