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NIEUWS UIT DE GRIFFIE

Volgende week vergaderen het Presidium en de Werkgroep Sociaal Domein.

De

griffie wenst jullie een fijne Sinterklaasavond.

Om de feestvreugde optimaal te maken, heb ik een recept voor plaatspeculaas bijgevoegd, zie laatste pagina
van Nieuws uit de griffie (familierecept ;-)
WARM AANBEVOLEN: RAADSEVALUATIE VAN ONSZELF
Nog 4 raadsvergaderingen en dat zit raadsperiode 2018-2022 erop. Tijd voor een raadsevaluatie!
Net als vier jaar geleden zijn we benieuwd naar jullie ervaringen. Sam Hageraats heeft een mooie enquête
voorbereid waarin we jullie feedback op de raadsperiode 2018-2022 hopen op te halen en te bundelen tot
adviezen aan de nieuwe raad. Om de evaluatie nog meer zeggingskracht te geven, roepen we jullie op om deze
evaluatie in te vullen. Op deze manier geven jullie de raad van 2022-2026 een nog betere start. Sam stuurt
jullie een link en instructies.
GEBRUIK VAN BEELDEN IN DIGITALE VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Vorige week speelde een situatie waarbij beelden uit een digitale inwonersparticipatie werden hergebruikt in
een inspreekreactie gericht aan de raad. Hierop ontving de griffie een bezwaar van een van de participanten
over het gebruik van zijn/haar afbeelding. Wij hebben de inspreekreactie vervolgens van GO verwijderd. Deze is
wel in te zien bij de griffie. De griffie heeft naar aanleiding van dit incident laten uitzoeken hoe het zit met
beeldrecht. Er is een duidelijk onderscheid tussen openbare vergaderingen en digitale participatie.
DIGITALE VERGADERINGEN VAN DE RAAD, openbaar: De insprekers maken integraal onderdeel van de
vergadering en dus ook uitzenden, bewaren en archiveren als ware het een fysieke vergadering. Ook in de
vergaderzaal maakt het onderdeel uit van de vergadering. Dat kan de griffier aangeven als hij de vergaderlink
stuurt: let op het wordt opgenomen …. Overigens is het een openbare vergadering, dus niet opnemen of de
camera uitzetten is geen optie.
Antwoord griffier op dit advies: voorzittersinstructie voorziet in het aangeven van de openbaarheid. Het advies
over cameravoering in vergaderingen is wel belangrijk om nogmaals tot u te nemen! Wees erbij als u deel
uitmaakt van de vergadering door uw camera aan te houden. Maakt u geen deel uit van de beraadslaging kijk
dan via de live stream.
DIGITALE PARTICIPATIE: het is gebruikelijk dat voorzitters van een participatieavond bij aanvang iedereen wijst
op de onderlinge afspraken, hoe wordt omgegaan met wat er die avond wordt gezegd. Dit zou vertaald moeten
worden naar de digitale situatie, om misbruik van beelden te voorkomen. Wij zullen dit onder de aandacht
brengen van de collega’s.
LEZING KNMI OVER IPCC RAPPORT 8 DECEMBER - WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN
KLIMAATVERANDERING VOOR DE PROVINCIE UTRECHT?

De raad heeft van het Provincie Utrecht de uitnodiging ontvangen voor de lezing over het IPCC rapport. Daar
zijn veel aanmeldingen uitgekomen, dus dank voor het verspreiden namens de provincie. Kijk op GO voor alle
praktische informatie, links naar aanmelding en dergelijke. 8 December dus.
NIEUWSBRIEVEN
Nieuwsbrief Lariks, klik op link.
Ledenbrief VNG, klik op link.
Nieuwsbrief Utrechts Landschap, klik op link.
Nieuwsbericht Stichting Eerstelijnszorg Leusden, klik op link.
Uitnodiging op deel te nemen aan een enquête over hondenbelasting, bijgevoegd op GO.
Bericht van Stichting digitale bereikbaarheid, bijgevoegd op GO.
Motie geen politiek geld naar zwarte piet, bijgevoegd op GO.
Delftse principes voor digitale soevereiniteit, bijgevoegd op GO.

Wij wensen jullie alvast een fijn weekend.
Ina, Sam en Marie Claire

Pssssssss
Op de volgende pagina staat dus het recept …………………………………..

