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Beste leden van de regiegroep,  
 
 
De vraag is gesteld hoe we omgaan met Corona-maatregelen. Op de griffie hebben we eea op een rij 
gezet. U wordt verzocht in te stemmen met de volgende werkwijze. Ter informatie is een memo van 
de Vereniging van Griffiers bijgevoegd als bijlage. 
Raadsleden moeten altijd toegang hebben tot een vergadering. Corona check voor 
raadsvergaderingen (en voor publieke ruimtes) is niet mogelijk. Er is een grote wens om fysiek te 
vergaderen. Toch is er nog altijd een virus dat zich kan verspreiden. Ook mensen die gevaccineerd 
zijn, zijn niet voor 100% beschermd.  
 
Daarom wordt voorgesteld om: 
*  Mensen te blijven wijzen op het feit dat zij bij klachten thuis moeten blijven 
* De hygiëne eisen in acht te blijven nemen  
*  Het is verstandig om na te denken over het schoonmaken van tafels en koffie/thee 

voorzieningen (zeker als er wisselingen zijn). Gel en eventuele doekjes beschikbaar houden. 
* De vergaderingen nog niet met publiek te doen – maar wel ruimte te geven voor mensen die 

gebruik maken van spreekrecht / pers en ambtenaren. Dit is mogelijk wanneer we de 
vergaderingen live uitzenden. Zo wordt het aantal mensen in het gemeentehuis nog iets 
beperkt.  

* De digitale vergaderstructuur (pexip) vooralsnog beschikbaar te houden, voor het geval we 
toch digitaal moeten vergaderen 

* Raadsleden op te roepen om met de griffie te blijven communiceren wanneer zij vanwege 
corona moeilijkheden ondervinden om vergaderingen bij te wonen: op dat moment kan in 
overleg met de regiegroep of de voorzitter (in spoedeisende gevallen) de vergadering 
verplaatst worden naar een digitale omgeving. Bij oordeelsvormende en beeldvormende 
bijeenkomsten kunnen we kijken of het mogelijk is om hybride te vergaderen.  

*            Geen borrels etc te houden in het gemeentehuis, maar hiervoor terug te vallen op de horeca  
 
Inrichting raadzaal 
Vraagpunt is de inrichting van de raadzaal. In principe is het toegestaan om de anderhalve meter los 
te laten. De oude vergaderopstelling (1 ring) levert onder andere werkbesparing op voor de bodes in 
verband met het ombouwen van de zaal voor oa huwelijken. Voorgesteld wordt om bij de raadsleden 
en burgerleden na te vragen of zij zich op hun gemak voelen wanneer wij de inrichting aanpassen.  


