
Beste collega’s, burgemeester 

 

Nav de afgelopen digitale raadsvergadering heb ik overlegd met collega’s in andere gemeenten en 

met leden van provinciale staten. In de bijlage hierbij een summier overzicht van mij over de 

noodwet en wat de Minister hierover heeft opgemerkt, weergegeven. 

 

Dan de brief van de burgemeester van heden. Enkele opmerkingen: 

 

1. Wij zijn zeker niet een van de eerste gemeenten. Het lijkt daarom goed ons licht op te steken 

bij andere gemeenten. Zoals ook die gemeenten waarin nog wel fysiek wordt vergaderd. Hoe doen zij 

dat zodanig dat de RIVM richtlijnen worden gevolgd? 

 

2. Dat het onduidelijk is of het RvO moet worden aangepast, zoals de burgemeester verklaart, 

blijkt beslist niet uit het antwoord van de Minister in de Eerste Kamer. Zie bijlage hierbij. Het RvO dus 

moet worden aangepast. Dat is ook volkomen logisch. 

 

3. De burgemeester schrijft: ‘Maar of dat ook betekent dat dat zichtbaar en hoorbaar voor de 

kijkers thuis per hoofdelijke stemming moet geschieden, is nog onduidelijk, Omdat de spoedwet de 

mogelijkheid geeft om een poststemming te organiseren heb ik dit wel aangedurfd. Mocht in de loop 

van de tijd blijken dat er een omissie is dan kan die achteraf worden gecorrigeerd. In een volgende 

raadsvergadering zal het voortschrijdend inzicht worden verwerkt.’ Dit is aparte onzin. Ik verwijs naar 

de bijlage onder het kopje ‘stemming’. Het is volstrekt duidelijk dat voor ieder lid en voor het publiek 

duidelijk moet zijn welk lid voor of tegen een voorstel heeft gestemd. Schriftelijk stemmen kan het 

risico op onduidelijkheid wegnemen. Dit zal wel goed georganiseerd moeten worden (combinatie 

voorzitter/RvO). Wat sowieso niet kan is ‘achteraf corrigeren’.  

 

4. ‘Ook acht ik het gewenst dat de spreektijdenregeling op orde is als straks politieke 

onderwerpen op de agenda staan. Ik ga met de griffie in overleg hoe dat bij de eerstvolgende 

raadsvergadering beter geborgd kan worden.’ Aldus de burgemeester in zijn brief. Daarover twee 

opmerkingen: a) de heer Roest impliceert dat de vergaderingen voortaan digitaal zullen plaatsvinden, 

iig tot 1 september as terwijl diverse raadsleden nu al hebben laten weten dat het fysiek vergaderen 

toch het uitgangspunt zou moeten zijn en b) het borgen van spreektijden in een digitale vergadering 

zoals de burgemeester wenst, is uitgesloten aangezien door de techniek sprake is van haperingen, 

vertragingen en uitval. De burgemeester was zelf geregeld niet te verstaan. Het vasthouden aan 

spreektijden getuigt van een gebrek aan visie. Een ieder begrijpt dat digitale vergaderingen niet te 

lang mogen duren. Het is niet alleen zinloos (technisch) maar ook rigide om aan spreektijden vast te 

houden. Nog los van de belasting die dat voor de griffie betekent. Bovendien heeft de burgemeester 

al de mute knop voor elk raadslid tot zijn beschikking.  

 



5. Over het niet mogen agenderen van stukken verklaart de burgemeester dat dit door hem 

niet werd toegestaan omdat de vergadering dan zo maar met een uur was uitgelopen. …Tijdens de 

vergadering werd nog stellig verkondigd door de burgemeester dat dit een vaste regel was dat 

agenderingsverzoeken schriftelijk gemotiveerd voor 11 uur in de ochtend dienden te zijn aangeleverd 

bij de griffie. Indien niet, dan ging het agenderen niet door, zo luidde het onverbiddelijke standpunt 

van de voorzitter. Echter: dit is niet geregeld in het RvO en het getuigt wederom van rigide en starre 

handelswijze van deze voorzitter. Het is immers niet de voorzitter die de agendering bepaalt maar de 

raad. En daarom was het ten enenmale ongepast en ondemocratisch van de voorzitter dit niet toe te 

staan. Nu opeens is het vanwege de tijd. Op de eerste plaats was de vergadering vroeg afgelopen. Er 

was nog tijd. Op de tweede plaats gaat een verzoek om agendering niet een uur in beslag nemen. Dat 

kan de voorzitter nl helemaal niet weten, want dat heeft hij nog nooit meegemaakt. En hij schrijft zelf 

dat het allemaal nieuw is. Maw: de motivering deugt niet. De burgemeester was bovendien zelf 

uitgebreid aan het woord over een tweetal onderwerpen die ik graag had willen agenderen en 

waarvan de burgemeester al op de hoogte was omdat dit tijdens het presidium uitgebreid aan de 

orde was geweest: Integis en de brieven van inwoners over de gymzaal. Maar dat was de 

burgemeester gemakshalve maar vergeten? Als ik het goed begrijp mag de burgemeester alles 

zeggen maar een enkel raadslid niet? Tenslotte: de burgemeester had de motivering al voor de 

raadsvergadering ontvangen. Hoe eenvoudig is het dan om aan het raadslid te vragen de 

onderwerpen kort te noemen plus motivering? Elegant was het geweest als de burgemeester het 

raadslid minimaal de gelegenheid had geboden om die twee onderwerpen te agenderen die hij zelf al 

noemde in zijn mededeling. Op dit moment is de mededeling van de burgemeester een mer a boire 

maar op dat moment gold het argument ‘tijd’ niet? Als de burgemeester moeite had met de 

agendering om bijv technische redenen, waarom dan niet het raadslid gebeld of gevraagd: goh, hoe 

lossen we dit op want het is misschien wat veel?  

 

Samenvattend: ik begrijp uit de brief van de voorzitter dat hij heeft gekozen voor digitaal vergaderen 

en niet voor het alternatief fysiek vergaderen met een quorum en inachtneming regels RIVM. Dan 

nog wil ik graag fysiek vergaderen met een quorum. Omdat het gewoon tot betere besluitvorming 

leidt en dit het uitgangspunt is. 

 

In ieder geval dient het RvO te worden aangepast. Stemming per lid moet onomstotelijk vast te staan 

en niet achteraf gecorrigeerd. Ook dient gewacht te worden door de voorzitter tot een lid dat uit de 

vergadering valt, weer terugkeert. Dan dient beraadslaging en het voeren van inhoudelijk debat ook 

daadwerkelijk mogelijk te worden gemaakt. En dan zal ook een voorzitter niet eenzijdig regels 

kunnen opleggen en afdwingen die in strijd zijn met het RvO.  

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart 


