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Inleiding 

 
Het online vergaderen vervangt qua resultaat de fysieke raadsvergadering. Toch is het een 

heel andere wijze van vergaderen. Het online vergaderen vraagt een strakke regie aan de 

voorkant en tijdens de vergadering zelf. Tijdens de testvergadering is gebleken dat: 

- iedereen moet wennen aan de techniek en aan het middel; 

- de techniek van de videoconferentie lastig is voor een dergelijke grote groep en de wijze 

van vergaderen van een gemeenteraad; 

- veel zelfdiscipline en voorbereiding vraagt van de raad, de voorzitter en de griffie. 

Een zo strak mogelijke voorbereiding aan de voorkant (van de raad, de griffie en de 

voorzitter) is dus heel belangrijk om de vergadering goed te laten verlopen.  

Daarom vragen wij u ook om dit voorafgaand aan het vergaderen goed door te nemen en 

de richtlijnen zoveel als mogelijk op te volgen. Dit zorgt er voor dat de raadsvergadering 

zo soepel mogelijk verloopt en iedereen zoveel als mogelijk tot zijn recht kan komen in de 

raadsvergadering.  

In het volgende wordt uitgelegd wat dit voorafgaand aan de vergadering van u vraagt en 

vervolgens wat de richtlijnen zijn tijdens de raadsvergadering. 
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Voorbereiding voorafgaand aan de raad 

 

In voorbereiding van de daadwerkelijke woordvoering in de raadsvergadering 

gelden de volgende richtlijnen en aanbevelingen: 

 Zorg dat je iPad tijdens de raadsvergadering aan de oplader is aangesloten; 

 

 Zorg er voor dat je de ‘staanderichtingsslot’ van je iPad uitschakelt. (veeg 

vanaf het rechterbovenhoek van het scherm omlaag om het 

bedieningspaneel te openen. Tik op de knop “staanderichtingslot”, een 

slotje met een ronde pijl er om heen. Draai uw iPad een kwartslag naar links 

of rechts. 

 

 Gebruik een headset! Dit geeft een betere geluidsresultaat; 

 

 Zet u de geluiden van uw mobiele telefoon uit! Dit stoort erg tijdens de 

vergadering wanneer u uw microfoon bij de woordvoering wel aan heeft! 

 Let op je kleding: Besef dat een online vergadering ook een officiële raads- 

of commissievergadering is zoals een vergadering in het gemeentehuis. Zorg 

daarom dat je op dezelfde wijze bent gekleed bent als wanneer je naar het 

gemeentehuis gaat voor een vergadering; 

 Een rustige plek: Zoek een rustige plek in je huis of waar dan ook van waar 

je deelneemt in de online raads- of commissievergadering, zodat anderen je 

niet kunnen storen of afleiden. Let op er dat bijvoorbeeld een huisdier niet 

zo maar in beeld komt; 

 

 Zorg voor een rustige achtergrond! 

 

 Uw camera van de iPad zit voor u rechts of links op het scherm. Zorg er voor 

dat u tijdens de vergadering niet met u vingers op de camera zit. Oefen 

desnoods even vooraf. 

 

 Tijdens de videoconferentie kunt u niet uw stukken in de GO-app 

controleren (er kan niet geswitcht worden tussen de apps, omdat u dan 

direct het contact met de videoconferentie verliest). Om toch zicht op uw 

stukken te hebben, is het dus raadzaam om vooraf uw stukken via een laptop 

of PC er bij te hebben.  

Mocht dit voor u een probleem zijn, geef dit dan vooraf aan bij de griffie. 

Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing. 

 

 De griffier maakt twee app-groepen aan. Eén voor de raad en één voor het 

college. Tijdens de vergadering kan met de griffier worden gecommuniceerd 

via deze app-groep. GEEN ONDERLINGE COMMUNICATIE EN ALLEEN ZAKELIJKE 
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MEDEDELINGEN. De griffier ontvangt alleen en zal zelf in principe (tenzij bij 

hoge uitzondering) niet via de app communiceren. Dit vraagt teveel tijd. Zie 

volgende pagina. 

 

Om de vergadering soepel te laten verlopen is het volgende nodig: 

 Graag zo weinig mogelijk woordvoerders. Nooit meer dan 1 woordvoerder 

per onderwerp. Vindt u het zelf lastig om via de videoconferentie te 

vergaderen, spreek dan in de fractie af dat iemand anders de woordvoering 

voor u doet. 

 

 Houdt uw bijdragen zo kort als mogelijk en bondig. Uw uitgebreide bijdrage 

staat al bij de stukken geplaatst! 

 

 Omdat iedereen nog moet wennen roepen we u op om deze vergadering zo 

eenvoudig mogelijk te houden! Dat geldt ook in relatie tot onderstaande 

punten. 

 

Voorafgaand aan de griffie doorgeven: 

 Als u een wijzigingsvoorstel heeft voor de agenda; 

 

 Als u vragen heeft voor het vragenuur: daarvoor gelden dezelfde regels als 

normaal gesproken; 

 

 Als u een wijzigingsvoorstel heeft voor de verslagleggingen; 

 

 Wanneer u een verzoek wilt doen om een ingekomen stuk te agenderen. 

Verder gelden dezelfde spelregels voor het kort bespreken van een 

ingekomen stuk. Dus de vrijdag voorafgaand aan de raad aankondigen over 

welk ingekomen stuk u wilt spreken; DIT GELDT NIET VOOR DEZE 

VERGADERING MAAR VOOR DE VOLGENDE RAADSVERGADERING (23 april). 

 

 Wanneer u een vraag en/of opmerking heeft over de LTA of toezeggingen; 

 

 Insprekers zijn niet fysiek aanwezig en leveren vooraf hun bijdrage 

schriftelijk aan. 

 

 Graag vooraf aan de griffie doorgeven wie van uw fractie per onderwerp 

woordvoerder is;  

 

 Wilt u niet het woord voeren bij een bepaald onderwerp, geeft u dat ook 

door; 
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 Wilt u een motie of amendement indienen bij een bepaald onderwerp? Graag 

vooraf het document digitaal aanleveren bij de griffie, zodat het document 

bij de stukken geplaatst kan worden.  
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Richtlijnen tijdens de raadsvergadering 

Onderstaande richtlijnen zijn essentieel om de vergadering soepel te laten 

verlopen. 

 Camera en Microfoon uit! 

 

 Pas wanneer u het woord voert, zet u eerst uw camera en vervolgens pas uw 

microfoon aan. Zie de bijgevoegde handleiding.  

Wanneer u deze richtlijn strikt opvolgt, krijgt u altijd de spreker goed in 

beeld!! 

 Wanneer u de spreker niet in beeld hebt: ook dat is niet erg. De griffie zorgt 

dat de spreker wel in beeld komt in de live-uitzending. 

 

 Presentielijst: aangezien er nu geen presentielijst rond kan gaan, gaat dat 

als volgt: 

De voorzitter gaat op volgorde van de lijst (zie draaiboek) de lijst af. 

Wanneer u aan de beurt bent en de voorzitter u het woord geeft, doet u het 

volgende: 

- u zet eerst uw camera aan en vervolgens pas uw microfoon aan 

- u wacht tot de voorzitter zegt dat u kunt spreken 

- u geeft aan dat u aanwezig bent 

- u wacht een 3 seconden voordat u de camera en microfoon weer uit doet. 

 

 Wanneer u tijdens de raadsvergadering tijdens de woordvoering van een 

ander raadslid wilt interrumperen, geeft u dat via de groepsapp aan bij de 

griffier; 

 

 Dus gewoon interrumperen zonder dit vooraf aan te geven, kan niet. De 

voorzitter en de griffier kunnen namelijk niet zien dat u uw hand opsteekt; 

en als iedereen verbaal verzoekt om het woord, wordt het onoverzichtelijk 

en chaotisch; Dit vraagt van u dus even iets meer geduld dan normaal; maar 

u komt echt aan het woord! 

 

 Wanneer u een tweede termijn nodig heeft, geeft u dit ook aan via de 

groepsapp aan de griffier; 

 

 Stemmen:  

Hoofdelijke stemming 

De voorzitter stelt de vraag of het voorstel met algemene stemmen kan 

worden vastgesteld en wacht 10 seconden.  Wanneer u daarmee NIET eens 

bent laat u dit via de app weten. 
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Wanneer iedereen het er WEL over eens is, stelt de voorzitter vast dat het 

voorstel met algemene stemmen akkoord is. 

 

Wanneer dit niet zo is, zal de voorzitter alle raadsleden weer 1 voor 1 bij 

langs gaan of u voor of tegen het voorstel bent. Dit zal weer op exact 

dezelfde wijze als bij de presentielijst gaan. 

 

Stem zoveel als mogelijk vooraf  als fractie af of u voor/tegen een 

raadsvoorstel bent. Mocht u tijdens de vergadering nog even tijd nodig 

hebben om met elkaar af te stemmen wat u wilt stemmen, laat dit dan via 

de app weten. Ook als u mogelijk even een aantal minuten wilt schorsen.  

 

Stemming over personen (briefstemmen) 

De gemeentewet stelt in artikel 31 lid 1 dat  stemming over personen voor 

het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen geheim is. 

Mocht er stemming gewenst zijn, dan moet dat op de wijze zoals 

voorgeschreven in  artikel 2.4 van de Tijdelijke wet Digitale beraadslaging 

en besluitvorming gebeuren.  

 

De stemming vindt plaats na de raadsvergadering. Een briefstem wordt 

ingeleverd bij de griffie.   

 

Procedure: 

 Het raadslid ontvangt een stembriefje en een lege anonieme 

enveloppe.  

 Deze stembriefjes worden door ieder raadslid afzonderlijk of per brief 

ingeleverd bij de griffier na afloop van een vergadering. Eventueel 

kan dit worden opgehaald bij raadsleden die niet beschikken over 

vervoer.  

 De voorzitter bepaalt het tijdstip en zo nodig de volgorde waarop de 

stembriefjes uiterlijk door de griffier moeten zijn ontvangen.  

 De griffier, de voorzitter en een medewerker van de griffie vormen 

het stembureau.  

 De uitslag van de stemming wordt door de raadsvoorzitter bekend 

gemaakt. 


