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Nu we weer een periode ingaan van digitaal vergaderen, waarna zeer waarschijnlijk een 

overgangsperiode komt om daarna weer fysiek te vergaderen is het goed even stil te staan bij 

de (on)mogelijkheden van de verschillende vergaderwijzen.  

 

Tijdelijke wet 

De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, 

waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, geldend van 09-04-

2020 t/m heden, wordt in afwachting van definitieve wetgeving steeds verlengd. De huidige 

regeling vervalt per 01-01-2022. Deze wet maakt het mogelijk digitaal te vergaderen, maar heeft 

ook een aantal beperkingen. Kort gezegd: 

 

- Hybride vergaderen is niet toegestaan 

- Besloten vergaderen mag niet digitaal 

- Een geheime stemming (met briefjes) moet per post/koerier/persoonlijk inleveren  

  

We hebben afgelopen periode dus voor flexibiliteit, voortgang en praktische oplossingen 

gekozen, maar juridisch is dit niet juist. 

  

Hoe doen anderen dat dan? 

Bij de GGD Rotterdam Rijnmond (en voor zover bekend bij alle GGD’s) is er alleen nog digitaal 

vergaderd (niet fysiek of hybride). Voor besloten vergaderingen gebruiken zij een niet openbare 

link, bij een benoeming hebben zij vooraf geïnventariseerd of er bezwaren waren, die bleken er 

niet te zijn, waarop het besluit openbaar is genomen. Kortom, ook zij kiezen voor een praktische 

werkwijze. 

  

Praktische werkwijze komende maanden 

Praktisch en tegelijk juridisch juist lukt niet. Wel is het belangrijk dat er duidelijkheid is en één lijn 

te kiezen. Het voorstel is gelijk aan de GGD lijn: 

- Alle AB vergaderingen zijn digitaal, totdat we kunnen verwachten dat iedereen fysiek aanwezig 

is. Hierin zijn de RIVM adviezen leidend. 

- Daarmee dus geen hybride vergaderingen, als iemand er niet fysiek bij kan of wil zijn is de 

vergadering zonder die persoon.  

- Besloten vergaderingen vinden digitaal plaats. Door gebruik van aparte link en strikt 

‘deurbeleid’ monitoren we dat alleen genodigden aanwezig zijn. 

- Wanneer briefstemming nodig is zoeken we tijdig naar praktische oplossing. 

 

Vervolg 

We hanteren bovenstaande lijn per direct. Uiteraard spelen we in op de situatie als daar 

noodzaak of ruimte voor is. 

Aan Algemeen Bestuur GRJR 

van Coördinator GRJR, Joris Buningh 

datum 1 december 2021 
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