
Pagina 1 van 4 
 

Aan: raadsleden en burgerraadsleden 

Van: griffier 

d.d. 22-9-2021 

Betreft: vergaderen in de komende maanden 

 

 

Beste raadsleden en burgerraadsleden, 

De richtlijn van anderhalve meter afstand is in principe losgelaten. Daartegenover staat dat bij 

evenementen, voorstellingen, horecabezoek etc. verplicht een vaccinatie- of testbewijs getoond 

moet worden. Wat betekent dit voor publieke organen zoals de raad en het politiek forum? 

De Vereniging van Griffiers heeft hierover afgestemd met BZK. Hieruit volgt:  

- Het is niet mogelijk om van raads- en statenleden een vaccinatie- of testbewijs te vragen, 

daarvoor ontbreekt een wettelijke grondslag. En ook zou dit een inbreuk zijn op het mandaat 

van de gekozen volksvertegenwoordiger om deel te nemen aan de vergadering.  

- Ook voor de publieke tribune geldt, dat om toegang te krijgen geen beperkingen mogen 

worden opgelegd zoals het verplichten van een vaccinatie- of testbewijs. 

- Het staat gemeenteraden en staten natuurlijk wel vrij de 1,5 meter vooralsnog te handhaven. 

Veel vergaderzalen zijn daar nu toch op ingericht. De publieke tribune mag dan ook gesloten 

blijven, of beperkt opengesteld, als de vergadering wordt uitgezonden in beeld en geluid”  

Het volledige advies van de VvG/BZK is opgenomen als bijlage. 

Bij andere publieke bijeenkomsten zoals huwelijken en uitvaarten geldt op dit moment nog steeds 

een landelijke richtlijn van anderhalve meter afstand. 

De vraag is: wat te doen bij onze vergaderingen? Dit bespreken we maandag in het presidium. 

Aangezien het ieder van jullie persoonlijk aangaat leggen we de vraag aan jullie allemaal voor met 

het verzoek dit in de eigen fractie te bespreken ter voorbereiding op de bespreking in het presidium. 

Wij zien drie opties: 

1. Terug naar normaal. Met 26 mensen (raads- en collegeleden, griffie) rond de vergadertafel. 

Plaats voor 80 mensen op de publieke tribune. Hierbij hoort duidelijke communicatie naar 

(burger-)raadsleden, bezoekers en griffiemedewerkers dat vaccinatie- of testbewijzen niet 

mogen worden gecontroleerd en dat betreden dus ‘op eigen risico’ is. 

 

2. Tussenvariant. Alle Raads- en collegeleden + griffie aan de ronde tafel. Toegang voor pers en 

publiek met inschrijving, zodat een beperkt aantal bezoekers bij de vergadering kan zijn. De 

publieke tribune krijgt een anderhalvemeteropstelling. Voor (burger-)raadsleden is zo’n 

onderlinge veilige afstand bij deze optie niet mogelijk.  

 

3. De huidige Anderhalvemeteropstelling nog even handhaven tot er meer duidelijkheid is, ook 

over de gevolgen van de versoepelingen (en eventueel een najaarsgolf). Pers kan wel 

aanwezig zijn, publiek volgt de vergaderingen vanuit huis. 
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Advies griffie: optie 3 

Van diverse griffies elders horen we dat het vooralsnog handhaven van de anderhalve meter in de 

raadzalen de voorkeur heeft. Sommige raden blijven zelfs volledig digitaal vergaderen (bijv. Kaag en 

Braassem). Alle (burger-)raadsleden en griffiemedewerkers moeten zich veilig voelen in de 

vergadering, los van de vraag of anderen al dan niet zijn gevaccineerd. Daarnaast is het terug gaan 

naar normaal een flinke klus door aanpassingen aan het meubilair, de installaties en de camera’s, 

met een kostenplaatje. Stel dat later in het najaar strengere maatregelen volgen, dan moet alles 

weer worden terug veranderd. Ons advies is dus om tot het einde van het jaar nog in de huidige 

anderhalvemeteropstelling te vergaderen, met uitzending via de livestream.  

Graag horen we terug via jullie fractievoorzitters wat jullie voorkeur heeft. Op 27 september 

bespreken we dit in het presidium. 

 

GRIFFIER 22-09-2021 
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BIJLAGE: Advies BZK/ Vereniging van Griffiers 

 

Corona-maatregelen na 25 september  

In overleg met BZK kunnen we volgende uitleg geven over de Coronamaatregelen na 25 

september, als de 1,5 meter-regel wordt losgelaten: 

Raads- en statenleden 

In artikel 58ra, eerste lid,  Wet publieke gezondheid zijn sectoren opgenomen waarvoor bij 

ministeriele regeling regels kunnen worden gesteld met betrekking tot het beschikken over een 

testresultaat (of vaccinatiebewijs). Volksvertegenwoordigende organen vallen hier niet 

onder.  Volksvertegenwoordigers hebben vanwege hun mandaat altijd toegang tot de vergadering 

en de gevallen waarin daarin kan worden afgeweken zijn geregeld in de Gemeentewet. 

Publieke tribune 

Het is op grond van artikel 58ra, tiende lid, Wpg verboden om voor deelname aan of toegang tot 

activiteiten of voorzieningen op publieke plaatsen eisen te stellen mbt het beschikken over een 

testresultaat, tenzij anders in de wet is geregeld. De publieke tribune geldt als een publieke 

plaats. Daarom is het dan ook niet mogelijk om publiek te verplichten een test/vaccinatiebewijs te 

overleggen. 

Omgaan met 1,5 meter 

Het staat gemeenten en provincies wel vrij de opstelling van de vergaderzaal en de publieke 

tribune op anderhalve meter te handhaven.  Wie zich daar niet aan houdt, kan daar dan echter 

niet op worden aangesproken. (Uit de gesprekken van afgelopen week blijkt dat veel gemeenten 

er voor kiezen om de raadszaal bijv. tot het eind van het jaar in de huidige 1,5 meter opstelling te 

houden, gelet op de kosten van het verbouwen en inregelen, mocht er nog een najaarsgolf 

komen.) Eventueel mag de publieke tribune dan ook gesloten blijven, of beperkt opengesteld, als 

de vergadering wordt uitgezonden in beeld en geluid. 

Vergaderen in horeca-gelegenheden 

Voor de inzet van coronatoegangsbewijzen is de locatie van een activiteit of voorziening 

beslissend. Daarbij geldt bovendien het vereiste dat er sprake moet zijn van een gecontroleerde 

in- en uitstroom. Dit betekent dat als de gemeenteraad gebruik kan maken van een zaal die 

volledig is afgescheiden van de eet- en drinkgelegenheid en er aparte voorzieningen voor die 

zaal zijn, zoals toiletten en garderobe, of de eet- en drinkgelegenheid tijdens de 

raadsvergaderingen gesloten is, de zaal zonder inzet van coronatoegangsbewijzen voor de 

raadsvergadering kan worden gebruikt. Zodra dit niet het geval is en het publiek dat zonder inzet 



Pagina 4 van 4 
 

van coronatoegangsbewijzen is toegelaten kan mengen met het publiek waarvoor wel een 

coronatoegangsbewijs vereist is, dan zal er voor de raadsvergaderingen een andere locatie 

moeten worden gezocht. 

 


