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Continueer de mogelijkheid om digitaal te vergaderen en te besluitvormen
Korte tijd na de eerste lockdown (maart 2020) maakte de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming het
mogelijk voor Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen om via digitale platforms
te vergaderen en besluiten te nemen. Deze Tijdelijke wet is tijdens de corona-periode steeds met twee maanden
verlengd en komt in verband met het vervallen van de corona-beperkingen met ingang van 1 juli te vervallen.

Dankzij de mogelijkheid van digitaal vergaderen – en de grote inzet van de griffies en secretarissen - kon de
besluitvorming de afgelopen twee jaar gewoon doorgaan. De decentrale overheden hebben ervaren dat de
mogelijkheid om digitaal te vergaderen een welkome aanvulling is op de bestaande mogelijkheden voor het
besluitvormend proces. Digitaal vergaderen is in de afgelopen jaren in veel situaties een volwaardig alternatief
gebleken voor fysiek vergaderen. De decentrale overheden zijn in staat gebleken om de democratische en
staatsrechtelijke uitgangspunten daarbij geheel na te leven. Sommige overheden hebben voor digitaal vergaderen
richtlijnen opgenomen in hun reglement van orde. Digitaal vergaderen is – zo mogen we wel stellen – inmiddels
behoorlijk ‘ingeburgerd’. Daarom waarderen wij het zeer dat het ministerie van BZK werkt aan een permanente
regeling.

Bij brief van 17 maart heeft de vaste commissie voor BZK de minister van BZK verzocht om de Tijdelijke wet niet langer
te verlengen omdat vanwege het opheffen van de coronamaatregelen de juridische grondslag aan de wet is komen te
ontvallen. De Eerste Kamer geeft aan dat de wetgever een nieuwe afweging zal moeten maken voor een eventuele
permanente regeling. De consequentie hiervan zou zijn dat met ingang van 1 juli aanstaande tot aan het moment van
inwerkingtreding van een permanente regeling de decentrale besturen niet digitaal besluiten mogen nemen en
besluitvorming tot die tijd alleen fysiek zou mogen plaatsvinden.
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De gemeenten, provincies en waterschappen zouden het zeer betreuren als de mogelijkheid voor Provinciale Staten,
gemeenteraden en algemene besturen om digitaal besluiten te kunnen nemen weg zou vallen. Wij zien dat als een
stap terug in het democratisch proces en wij pleiten er met klem voor dat er een mogelijkheid behouden blijft om
digitaal te kunnen besluiten. Tot op de dag van vandaag wordt nog steeds gebruik gemaakt van de Tijdelijke wet.

Corona is namelijk nog niet weg en in de praktijk hebben we nog steeds te maken met beperkingen vanwege het virus.
Groepen mogen weliswaar weer bijeenkomen, maar de richtlijnen van het RIVM schrijven (terecht) een periode van
quarantaine voor in geval van een corona-besmetting. En we zien in de praktijk nog steeds dat
volksvertegenwoordigers verstek moeten laten gaan vanwege het virus. We kunnen niet uitsluiten dat we in de (nabije)
toekomst opnieuw te maken krijgen met een opleving van het Coronavirus, wat ertoe zou leiden dat
volksvertegenwoordigers niet aanwezig kunnen zijn bij een fysieke vergadering, en waarbij online vergaderen uitkomst
kan bieden. Ook al zouden dan van Rijkswege geen stringente beperkingen worden opgelegd, dan kan het wel zo zijn
dat de democratisch legitimatie van de besluitvorming onder druk komt te staan als volksvertegenwoordigers in
grotere getale niet aanwezig kunnen zijn vanwege (kans op) ziekte of quarantaine/ isolatie.
Gelet op dit alles pleiten we ervoor dat de mogelijkheid om digitaal te vergaderen – uiteraard met alle noodzakelijke
waarborgen en transparantie overeenkomstig heldere richtlijnen zoals die nu ook gelden en in de praktijk ten uitvoer
worden gebracht – blijft bestaan.
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