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Voorstel
1. Vaststellen van het Besluit digitaal vergaderen Drechtraad

Samenvatting
Met de komst van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, 
waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. is het mogelijk dat de 
Drechtraad in een digitale omgeving vergadert en besluiten neemt. Dit vraagt op sommige punten wat 
afspraken die afwijken van of aanvullend zijn aan de afspraken in het vigerend Reglement van Orde.

In dit voorstel worden de wijzigingen toegelicht.

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
Met de komst van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, 
waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. is het mogelijk dat de 
Drechtraad in een digitale omgeving vergadert en besluiten neemt. Dit vraagt op sommige punten wat 
afspraken die afwijken van of aanvullend zijn aan de afspraken in het vigerend Reglement van Orde.

 Beoogd resultaat
Met de aanpassingen aan en aanvullingen op het Reglement van Orde van de Drechtraad (versie 7.1) 
is het mogelijk om de Drechtraadsvergaderingen digitaal zo te laten verlopen, dat de genomen 
besluiten rechtsgeldig zijn.

 Argumenten
Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen om uitbreiding van het coronavirus in Nederland 
zoveel mogelijk te beperken, is het tijdelijk niet mogelijk om de vergaderingen van de Drechtraad 
fysiek te laten verlopen.
Omdat het wel mogelijk is om digitaal te vergaderen, is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en 
besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba van kracht. Door deze wet wordt het mogelijk om digitaal toch rechtsgeldige besluiten te 
nemen.

Hiervoor moet echter ook het Reglement van Orde van de Drechtraad tijdelijk worden aangepast en 
aangevuld. Zo moet ervoor worden gezorgd dat de vergaderingen openbaar via internet of TV gevolgd 
kunnen worden en moet ondubbelzinnig duidelijk zijn hoe elk aanwezige Drechtraadslid stemt.
Deze wijzigingen worden met het te nemen besluit gerealiseerd.
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Dit besluit treedt in werking op de datum na de dag van de bekendmaking en vervalt van rechtswege 
op de datum dat de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, 
waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vervalt.

 Kanttekeningen
Geen

Consequenties

 Financiële consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Personele en/of organisatorische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Juridische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Communicatie consequenties
Er zijn geen consequenties.

Onderliggende stukken
1. Besluit digitaal vergaderen Drechtraad versie 21-04-2020.docx
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Besluit digitaal vergaderen Drechtraad
De Drechtraad
Overwegende:
Met de komst van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, 
waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. is het mogelijk dat de 
Drechtraad in een digitale omgeving vergadert en besluiten neemt. Dit vraagt op sommige punten wat 
afspraken die afwijken van of aanvullend zijn aan de afspraken in het vigerend Reglement van Orde.
Gelet op artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (versie 15.0);
Besluit:
Vast te stellen het navolgende:
Besluit digitaal vergaderen Drechtraad
Artikel 1
Iedere Drechtraadsvergadering wordt gestart  met een inventarisatie van de Drechtraadsleden die 
deelnemen aan de vergadering . De voorzitter of regiogriffier leest op volgorde van het Overzicht 
Drechtraad met stemgewicht op de website van de Drechtraad de namen van de leden op. Als de 
naam van een lid is genoemd doet het lid de camera en de microfoon aan en zegt 'present' en zet 
hierna de camera en microfoon weer uit. 

Artikel 2
Spreken geschiedt via de voorzitter. Als een lid het woord wenst, bijvoorbeeld voor een interruptie, 
geeft het lid dit in de chatfunctie kort aan. De voorzitter bepaalt vervolgens op welk moment wie het 
woord krijgt. 

Artikel 3
1. Conceptmoties en -amendementen worden door de leden zoveel als mogelijk 24 uur voor de 

vergadering onder de leden gedeeld via de regiogriffie. Deze mailt de conceptmoties en -
amendementen aan de leden en het Drechtstedenbestuur. 

2. Ter vergadering worden de definitieve moties en amendementen ingediend door deze 
ondertekend (bijvoorbeeld na een scan of foto van het origineel) te mailen naar de regiogriffier. 
Indien meerdere fracties mede-indienen hoeft alleen de fractie die de mail stuurt te tekenen. De 
regiogriffier zorgt dat de definitief ingediende moties en amendementen zo spoedig mogelijk voor 
ieder zichtbaar worden geplaatst op de website van de Drechtraad.

3. Als het mailen van een ondertekende motie of amendement technisch niet lukt, kan ter 
vergadering bij wijze van uitzondering een ongetekende motie of amendement worden gemaild. 
Direct na de vergadering zorgt de indiener dat de griffie alsnog een getekend exemplaar 
ontvangt.

Artikel 4
De voorzitter houdt de eventueel vooraf afgesproken spreektijden bij. Deze kunnen niet in beeld 
getoond worden. Desgewenst houden sprekers ook zelf de spreektijd bij en de voorzitter waarschuwt 
als ongeveer drievierde van de spreektijd voorbij is.  
 
Artikel 5
1. Conform het Reglement van Orde van de Drechtraad is een voorstel aangenomen als niemand 

om stemming vraagt. Als iemand om stemming vraagt wordt er gestemd; dit gebeurt hoofdelijk. 
De voorzitter roept ieder Drechtraadslid op. Dit gebeurt in volgorde van het Overzicht Drechtraad 
met stemgewicht op de website van de Drechtraad. Als de naam van het lid is genoemd zet het 
lid de camera en microfoon aan en zegt 'voor' of 'tegen'. De voorzitter herhaalt de uitgebrachte 
stem en maakt nadat de leden hun stem hebben uitgebracht de uitslag bekend. 

2. Een geheime stemming verloopt via stembriefjes. Deze worden na afloop van de vergadering via 
de griffie verspreid en daarna weer ingeleverd bij de griffie. De voorzitter bepaalt de inlevertermijn 
en datum van bekendmaking van de uitslag. 

Artikel 6

https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Wet-en-regelgeving
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Wet-en-regelgeving
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Wet-en-regelgeving
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Wet-en-regelgeving
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In geval van technische storingen is er een onderscheid tussen een storing in het systeem en een 
storing in de middelen van een lid. In het geval van een algehele technische storing van het systeem 
(meerdere deelnemers kunnen niet via beeld en geluid aan de vergadering deelnemen) wordt de 
vergadering geschorst of beëindigd . Een storing in de middelen van een lid wordt gezien als 
overmacht en in dit geval vindt de vergadering, inclusief eventuele stemmingen doorgang , echter 
alleen zolang aan het quorum is voldaan. 
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op de datum na de dag van de bekendmaking en vervalt van rechtswege 
op de datum dat de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, 
waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vervalt.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit digitaal vergaderen Drechtraad
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Drechtraad van 2 juni 2020,

de regiogriffier, de voorzitter,

mr. J. Heijmans mr. A.W. Kolff


