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DATUM  25 mei 2020 

AGENDAPUNT  3.05.01 

ONDERWERP  Gedragsregels fysiek en/of digitaal vergaderen 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK19003522 

AANLEIDING  De maatregelen rond het Coronavirus zorgen dat er moet worden nagedacht over het 

nemen van politieke besluiten binnen de wettelijke mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn 

gelegen in de Gemeentewet en het daaruit voortvloeiende Reglement van Orde voor de 

gemeenteraad. Aanvullend hierop is op 7 maart 2020 de Spoedwet digitale besluitvorming 

decentrale overheden van kracht. Deze wet maakt het mogelijk om tijdelijk (tot 1 

september 2020) via een digitale raadsvergadering ook rechtsgeldige besluiten te nemen. 

 

Dit document ‘Gedragsregels politieke besluitvorming in Coronatijd’ is een aanvulling op 

het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Koggenland d.d. 5 februari 2018, en 

maakt het mogelijk om binnen de wetten en de afgekondigde Coronamaatregelen zowel 

fysiek als digitaal besluiten te nemen.   

 

KADER  Gemeentewet, Spoedwet Digitale besluitvorming, en Reglement van Orde van de 

gemeenteraad.  

WIJ STELLEN VOOR  1. De ‘Gedragsregels politieke besluitvorming in Coronatijd’ vast te stellen als aanvulling 

op het Reglement van Orde van de gemeenteraad Koggenland. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De uitgangspunten voor deze gedragsregels zijn – naast wetgeving- de gezondheid en het 

op democratische wijze rechtsgeldige besluiten nemen. 

ONDERBOUWING  De uitbraak van het Coronavirus stelt de gemeente voor vele uitdagingen. Een daarvan is 

het nemen van rechtsgeldige raadsbesluiten. De Gemeentewet stelt namelijk dat besluiten 

alleen fysiek genomen kunnen worden. Dit blijkt niet mogelijk zolang het Coronavirus 

onder ons is. De Spoedwet digitale besluitvorming biedt mogelijkheden om ook op digitale 

wijze rechtsgeldige besluiten te nemen. Daarnaast zijn er ook afgekondigde Corona 

maatregelen die in ogenschouw genomen moeten worden.  

Het Reglement van Orde van de gemeenteraad is een uitvloeisel van de Gemeentewet. Het 

voorliggende document is een aanvulling op het Reglement van Orde voor het fysiek en 

digitaal vergadering in de periode dat de Spoedwet digitale besluitvorming van kracht is. 
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Datum: 11 mei 2020 

 

 

Agendacommissie Koggenland 

 

 

Vooruitlopend op het vaststellen van de Gedragsregels tijdens Het Besluit wordt er bij 

aanvang van de vergadering op 25 mei 2020 al volgens de regels gehandeld.  

 

 

FINANCIËN  Het op digitale wijze nemen van rechtsgeldige raadsbesluiten vergt een uitbreiding van het 

digitale vergadersysteem. Immers de beelden van de videocall moeten omgezet worden in 

een live-uitzending. Hiervoor is een basisabonnement afgesloten bij GO zodat in 

voorkomend geval de digitale raadsvergadering kan worden gestreamd. De kosten worden 

ten laste gebracht van het beschikbare budget voor digitalisering.   

 

 

COMMUNICATIE  De communicatie vindt plaats op de voor de gemeente gebruikelijke wijze. 

 

BIJLAGEN  1. Gedragsregels ‘Politieke besluitvorming in Coronatijd’ 

 


