Richtlijnen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dinsdag 17 maart
richtlijnen gegeven over hoe om te gaan met het besluitvormingsproces tijdens de
coronacrisis. Decentrale overheden en dus ook de gemeenteraad moet zich houden aan de
maatregelen van de regering en de richtlijnen van het RIVM. Hieronder informatie uit de
richtlijnen:
Alleen noodzakelijke besluiten
Als een vergadering niet strikt noodzakelijk is, kan deze worden uitgesteld. Gegeven de
omstandigheden wordt geadviseerd terughoudendheid te zijn met het beleggen van
vergaderingen. Gaat het enkel om beraadslaging, dus een vergadering zonder formele
besluitvorming, dan is er sowieso geen noodzaak om fysiek bijeen te komen. Er kan dan
eventueel gebruik worden gemaakt van andere manieren van overleg, schriftelijk of digitaal.
Als een fysieke vergadering voor besluitvorming onvermijdelijk is, dan is het advies van het
ministerie om qua opzet voor een zo kort mogelijke duur van deze besluitvormende
vergaderingen wordt gekozen.
Vergaderquorum
Om de raadsvergadering te kunnen openen, moet meer dan de helft van het raadsleden
aanwezig zijn. Als dit quorum niet wordt gehaald, kan de vergadering niet doorgaan en wordt
een nieuwe vergadering belegd. Om die nieuwe vergadering te kunnen openen, is het
quorum dan niet van toepassing. In die vergadering mag dan echter slechts beraadslaagd en
besloten worden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering al op de agenda
stonden. Voor alle andere, nieuw geagendeerde onderwerpen, mag de raad in deze nieuwe
vergadering slechts beraadslagen en besluiten indien alsnog aan het quorum van meer dan
de helft van het aantal raadsleden wordt voldaan (artikel 20 Gemeentewet).
Digitale besluitvorming niet mogelijk
Digitale besluitvorming is wettelijk gezien niet mogelijk, digitale beraadslaging is wel
toegestaan. In een digitaal beraad wordt dan nagegaan of er behoefte is aan stemming. Zo
niet, dan kan in de huidige uitzonderlijke situatie vanwege het coronavirus een besluit
voorlopig worden genomen en in de eerstvolgende fysieke vergadering formeel worden
bekrachtigd, met terugwerkende kracht. Dit laatste geldt niet voor besluitvorming ten nadele
van burgers of bedrijven. Hiervoor is het advies om de burgemeester via een
noodverordening de noodzakelijke maatregelen te laten treffen die nodig zijn om de huidige
crisis het hoofd te bieden.

