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PRESIDIUM 

 

Datum  : 9 december 2021 

Agendapunt : 11. 

Titel  : Digitaal / fysiek vergaderen 

 

Gevraagd besluit: 

U wordt gevraagd van gedachten te wisselen over de mogelijkheid van hybride 

vergaderen van de commissievergaderingen en hier een besluit over te nemen.  

 

Samenvatting: 

Gezien de huidige situatie rondom Corona en de landelijk afkondigde maatregelen (o.a. 

werk thuis en beperk contacten) is besloten de commissievergaderingen weer digitaal te 

organiseren. Het is ook minder gepast om als algemeen bestuur van de stad met totaal 

ongeveer 40/50 mensen op het stadskantoor/stadhuis te vergaderen, terwijl anderen in 

de stad niet mogen samenkomen, sporten, uit eten, et cetera. Ook heeft juist vanwege 

het fysieke karakter van de vergadering een commissie geen doorgang kunnen vinden.   

Uiteraard een teleurstellend besluit, waarbij ieder liever fysiek zou vergaderen (op 1,5m). 

Hierop is het verzoek gekomen hybride vergaderen in de beschouwing te betrekken. 

Hybride vergaderen houdt in dat een deel van de deelnemers fysiek aanwezig is en een 

deel van de deelnemers via Teams vanuit huis mee-vergadert.  

Hybride vergaderen is niet toegestaan voor raadsvergaderingen, wel voor 

commissievergaderingen.  

Op dit moment is hybride vergaderen op het stadskantoor en stadhuis nog niet mogelijk. 

Wel wordt op het stadskantoor momenteel hiervoor in faciliteiten voorzien. In de zalen 

beneden kunnen de commissies hier uiteraard ook gebruik van maken. Deze faciliteiten 

zijn op zijn vroegst in januari gereed. Drie parallelle hybride-vergaderingen vraagt extra 

personele inzet op AV-vlak. Eén persoon kan dit niet alleen. Daar zal iemand voor 

ingehuurd moeten worden.     

Hybride vergaderen brengt voor- en nadelen met zich mee.  

Voordelen: 

- Deelnemers kunnen voor een belangrijk deel kiezen, ga ik wel / niet fysiek. Iedereen 

kan in principe de vergadering bijwonen. 

- Het bespaart enkele reisbewegingen en –tijd.  

- Een aantal deelnemers treft elkaar nog fysiek, dat is in sociaal opzicht plezierig.   

Nadelen / vraagpunten: 

- Is er sprake van een gelijk speelveld? Het gevaar is dat thuiswerkers meer over het 

over het hoofd worden gezien en meer 'vergeten' worden in het debat. Ook kunnen 

zij een stuk van de (soms non-verbale) interactie missen.  

- Voorzitten is een stuk lastiger; én het fysieke deel én het online deel tegelijk in de 

gaten houden en snel/juist hierop reageren is lastig.  

- Extra AV-bemensing moet worden ingehuurd. 



 
- Hoeveel mogen er wel tegelijk aanwezig zijn en wie bepaalt wie wel/niet fysiek 

aanwezig mag zijn?  

Financiële consequenties: 

Bij hybride vergaderen dient extra AV-ondersteuning te worden ingehuurd. Op dit 

moment is nog niet bekend welke kosten hieraan verbonden zijn.  

Vergaderstukken: 

Geen 

Vervolgproces: 

Afhankelijk van besluit 


