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Verzonden

Bijlage(n)

Geachte mevrouw -.n heer

Op 14 december 2020 stuurde u m¡j een brief waarop u mij aanspreekt in mijn hoedanigheid van

voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal. U stelt het volgende in uw brief: 'Soms loot de

techniek de vergaderende leden von de raad in de steek, hebben wij gemerkt tijdens commissie- en
raodsvergoderingen. (..) Het komt echter ookvoor dat een raadslid ongewild letterlijk en figuurlijk uit
beeld verdwijnt en zijn mening niet meer kon geven. Nog erger wordt het als hij of zij daørdoor niet meer
aon de stemming kan deelnemen. Dit løotste gebeurde bijvoorbeeld bij de vergadering van de Commissie

Grondgebied toen de verbinding met de heer Faber geheel wegviel en de rest van de vergodering het tot
onze verbazing acceptabelvond om over te goon tot stemmen zonder dit raadslid! Wij vinden dot d¡t
absoluut niet door de beugel kon! Het doet er daarbij niet toe of de oorzaak bij de gemeente of bij het
individuele roadslid gezocht moet worden. Wijzijn van mening dat in onderhavige gevollen de

vergadering (eventueel longdurig) geschorst moet worden tot het contact is hersteld. Wot ons betreft
mag dat ook via een geimproviseerde telefonische verbinding. Als daør juridische bezwaren tegen zijn en

er geen ondere wettige en tevens effectieve oplossing voorhanden is, kon de vergadering onzes inziens
geen doorgong meer vinden. ln ieder geval betwisten wij de legitimiteit von elk besluit dot genomen

wordt vio een stemming woorbijeen of meer commissie- of raadsleden ontbreken als gevolg van

technische onvolkomenheden en deze ofwezigheid doorslaggevend kan zijn voor het resultaat. Doarom
dringen wij er bij u en uw eventuele plaotsvervangers op oan om op te treden op de hierboven

omschreven wijze en zo recht te doen." ln deze brief leest u mijn reactie.

Naar aanleiding van uw brief is advies over deze situatie ingewonnen bij deskundige partijen (VNG en

de vereniging voor griffiers)
De conclusie is dat het uiteraard betamelijk is om in een onderhavige situatie het raadslid (of duo-
commissielid) de tijd te geven om het eventuele euvel te verhelpen zodat alsnog aan de

beraadslaging/stemming kan worden deelgenomen. Mocht dit echter niet op korte termijn lukken, dan
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staat het de voorzitter vrij om het desbetreffende lid als afwezig te beschouwen en over te gaan tot
bespreking, danwel stemming.

De Tijdelijke wet digitale beraadsraging en besluitvormlng is van kracht
Dit is de wet die toezíet op het digitale besluitvormingsproces. Verwezen wordt naar de memorie van
toelichting bij de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten,
waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hierin staat het volgende:
"Het voorschrift houdt ook niet in dat in gevolvan technische mankementen bij één of meerdere leden de
vergadering of besluitvorming niet kan plaatsvinden. Als voldaan is aan het quorum kan vergoderd en
besloten worden. ook in normale tiiden kan niet uitgesloten worden dat een raodstid door ziekte of een
vorm van overmocht niet in stoot is deelte nemen aan een beroadslaging en stemming. Dot de vormen
von overmacht digitaol anders ziin dan bij een fysieke vergadering betekent niet dat door extro
belemmeringen voor een vergadering ochteraf komen. Het voorschrift van toegong voor iedereen
betekent alleen dot iedereen over de technische middelen moet beschikken om deette kunnen nemen.,,

De stellingname in uw brief dat een commissie- of raadsvergadering bij belemmering langdurig zou
moeten worden opgehouden en dat de legitimiteit kan worden betwist, onderschrijf ik dus niet
Een en ander laat onverlet dat de voorz¡tter van een vergadering in principe altijd zal nagaan of een
euvel snel te verhelpen valt en hier het raadslid (of duo-commissielid) gelegenheid toe geeft. Het is
echter wettelijk gezien niet noodzakelijk om de vergadering voor onbepaalde tijd te schorsen indien een
lid door een technisch mankement afwezig is.

Een afschrift van deze brief rzonden aan de leden van de
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