
Instructie bij digitaal vergaderen en mogelijk 
besluitvorming
Alle woordvoerders worden door de griffie persoonlijk benaderd om verbinding te kunnen 
leggen met de voorzitter van de vergadering. 

Technische
Voorbereidin
g

Instructie Aandachtspunt

Toegang is gegarandeerd
Voor de keuze van het digitale vergaderplatform is het 
belangrijk dat de toegang tot de systemen is 
gegarandeerd (beeld+geluid) zowel voor de deelnemers 
als voor publiek. 

Dit is 
randvoorwaard
e voor griffie. 

Microfoon en camera 
Alle deelnemers hebben de camera van hun apparaat 
aan staan en de microfoon staat alleen aan als u het 
woord heeft. 

Let op dat de 
ipad is 
opgeladen!

Alle deelnemers zorgen voor sterk en stabiel 
internet.
Om de hele vergadering goed te kunnen volgen is 
stabiel internet nodig. Bij onstabiel internet hapert de 
verbinding. Ga op een plek zitten waar de ontvangst van 
het internet goed is.
Ga op een rustige plek zitten zonder 
omgevingsgeluid
Iedereen die aan de video-vergadering meedoet, zit in 
een rustige ruimte. Achtergrondgeluiden kunnen in een 
video-vergadering erg storend zijn. 
Zet uw telefoon en andere devices op stil.

Test vooraf of u op de systemen kunt 
De griffie communiceert via welke systemen wordt 
vergaderd. Controleer tijdig of u toegang heeft tot deze 
systemen. 

Vraag tijdig om ondersteuning als het niet lukt
Vergaderen via een video-verbinding is voor veel 
raadsleden nieuw. De griffie helpt u graag. Neem ruim 
voor de vergadering contact op als u hulp nodig heeft.
Ook als u als ‘publiek’ de digitale vergadering bijwoont 
raadt de griffie u aan op tijd de systemen te testen. 

Opmerking voor ambtenaren Leusden en 
collegeleden: 
De ervaring leert dat je het best kunt inloggen op een 
apparaat dat niet op de systemen van de gemeente 
draait. Deze hebben vaak een instelling die de werking 
van videovergaderingen blokkeert.
 



Voorbereidin
g op de 
vergadering

Instructie Aandachtspun
t

De woordvoerders van 9 april zijn uitgenodigd voor de 
vergadering. Zij melden zich. 
Dien vragen vooraf per e-mail in
Video-vergaderen is bedoeld voor oordeelvorming en 
besluitvorming. Op die manier kunt u met elkaar 
standpunten uitwisselen en besluiten nemen. 
U kunt met elkaar efficiënt werken tijdens de video-
vergadering als u zich van tevoren voorbereidt. 
Uw vragen stelt u daarom (zo veel mogelijk) vooraf door 
een e-mail te sturen naar griffier@leusden.nl 

Vragen 
indienen tot 
12.00 uur = 
publiceren om 
15.00 uur op 
GO. 
Aanvullende 
vragen 
mogelijk. 

Houd uw bijdrage zo concreet mogelijk
Onderzoek toont aan dat de concentratie van deelnemers 
in video-vergaderingen aanzienlijk lager is dan in normale 
vergaderingen.
Houd uw bijdrage daarom zo concreet mogelijk.

15 minuten voor aanvang
Alle deelnemers melden zich 15 minuten voor de 
videoconferentie op de door de griffie aangegeven  sites 
(woordvoerders, voorzitter, griffier en wethouder)

Alle overige raadsleden en fractievertegenwoordigers 
kijken via de live-stream op Gemeentebestuur.leusden.nl 

Spreekregels 
tijdens 
vergadering

Instructie Aandachtspunt

Spreek via de voorzitter
De voorzitter leidt de vergadering. De voorzitter bepaalt 
wie het woord heeft. U kunt alleen iets zeggen, als de 
voorzitter u het woord geeft. 
De voorzitter geeft in 1e termijn het woord aan 
raadsleden die vooraf (per mail of Whatsapp) kenbaar 
hebben gemaakt dat zij het woord willen voeren.
Vraag tijdens de vergadering het woord door zichtbaar 
in het scherm uw hand op te steken. Formuleer kort en 
bondig. 
Laat elkaar uitspreken. De voorzitter is de enige die 
iemand kan onderbreken.
Verbroken verbinding
De griffie houdt in de gaten of de verbinding met de 
deelnemers in tact blijft. Zodra verbinding (beeld of 
geluid) wegvalt, zal zij voorzitter aanraden te schorsen 
om technische storing op te lossen. 

mailto:griffier@leusden.nl




Orde Informatieronde 9 april aantekening

De regels van de Verordening Raadswerk blijven van 
kracht met uitzondering van bepalingen die 
voortvloeien uit fysiek vergaderen. 
  

Wet biedt 
mogelijkheid om 
reglement aan te 
passen. 

Bij deze Informatieronde zijn ALLEEN de griffier, 
voorzitter en portefeuillehouder fysiek aanwezig in de 
raadzaal. De overige deelnemers doen mee middels 
video-vergaderen. De raadsleden die niet als 
woordvoerder optreden volgen de live-stream. 

1. Opening Vrz opent vergadering. Hij legt uit wat het is om te 
vergaderen in digitale vorm. 

Vrz legt met elke deelnemer contact. Deelnemer 
reageert. Griffier legt dit vast waardoor tevens vorm 
van digitale presentie tot stand komt.

Griffie ontvangt de 
namen van de 
woordvoerders

Voorzitter gaat door naar vergaderpunt Atria. 
2. Atria Vrz geeft aan dat agendapunt Atria aan bod is.

Hij controleert of alle woordvoerder bij de vergadering 
aanwezig zijn. 

inspraak Voorzitter geeft aan dat er vier inspreek reacties zijn 
ontvangen. Als gevolg van coronamaatregelen 
kunnen zij niet aanschuiven. Met hen is overlegd 
over de mogelijkheid om met inspreker in contact te 
komen v.v.
Voorlezen inspraakreactie door voorzitter.

behandeling Vragen van tevoren indienen.
Technisch kan mogelijk vooraf al worden 
afgevangen. 

Mogelijkheid 
aanvullende 
vragen staat 
natuurlijk open. 

Bij afronding doet voorzitter een rondje langs de 
fracties. Standpunt ophalen.
Het streven is om beraadslaging zover mogelijk af te 
ronden. Mogelijkheid blijft om er in de raad een debat 
over te voeren, maar gezien de beperkingen die 
digitaal vergaderen met zich meebrengen moeten we 
beseffen “wie doen we hier plezier mee’.
 
Aan einde korte schorsing voor het aanzetten van de 
woordvoerders bij volgende agendapunt. 

Alertheid. 
Griffie stuurt appje

3. Actualiteite
n

Vooraf vragen indienen
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