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Voor u ligt het rapport “De digitale gemeenteraad; behoefteonderzoek naar goede 
digitale faciliteiten”. Dit rapport is opgesteld in opdracht voor het programma 
Democratie in Actie van VNG en de Vereniging van Griffiers. Het zal een inzicht geven 
in het onderzoek naar de behoefte onder Nederlandse griffiers met betrekking tot 
hybride vergaderen. De uitvoerende partij is TiU Consultancy en bestaat uit vijf 
studenten Bestuurskunde van Tilburg University, die het rapport hebben uitgebracht 
als afsluitend onderdeel van het vak Atelier: Consultancy en Beleidsadvisering. Wij 
willen alle griffiers bedanken die deel hebben genomen aan ons onderzoek, Petra 
Paulides en Hester den Oudsten voor de goede begeleiding vanuit de VNG en 
Vereniging van Griffiers en tot slot Malu Vermeer voor de begeleiding vanuit Tilburg 
University. Wij hopen dat dit onderzoek met veel plezier gelezen wordt en bij zal dragen 
aan het gesprek over het vraagstuk van hybride vergaderen.  
 
 
Namens TiU Consultancy, 
 
Marijn van den Burg 
Roos van Deijck 
Tijn Derks 
Thijn Klokkenburg 
Thijs van Schijndel 
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Als gevolg van de coronacrisis hebben er in de afgelopen maanden veel veranderingen 
plaatsgevonden binnen de lokale democratie. Normaliter vergaderden 
gemeenteraden in het raadhuis, maar veel gemeenten dienden noodgedwongen de 
overstap te maken naar online vergaderen. De aanpak van gemeenten betreffende de 
crisis verschilt in hoge mate. Zo worden er verschillende systemen gebruikt, hebben 
enkele gemeenten de mogelijkheid om nog fysiek te vergaderen en is er binnen 
bepaalde gemeenten al gewerkt met hybride vergaderen. Naast de nadelen die het 
online vergaderen met zich meebrengt, geeft het ook mogelijkheden. Er is een 
mogelijkheid dat online vergaderen een aanvulling blijft op het fysieke vergaderen voor 
gemeenteraden. Momenteel zijn hybride raadsvergaderingen niet toegestaan, gezien 
er geen sprake zou zijn van een gelijk speelveld. Een deel van de raad woont in dit geval 
de vergadering online bij en het andere deel in de raadszaal. Besluiten die tijdens een 
hybride vergadering zouden worden gemaakt, zijn om deze reden niet rechtsgeldig. 
Op het moment is het nog onduidelijk wat de wensen van griffiers zijn met betrekking 
tot hybride vergaderen en wat er nodig is om dit in de toekomst te realiseren.  
  
De hoofdvraag die in dit onderzoek wordt beantwoord, luidt als volgt: ‘Wat zijn de 
wensen van griffiers met betrekking tot een hybride vergaderomgeving en wat is er 
nodig om dit te realiseren?’. Deze is aan de hand van de volgende drie deelvragen 
beantwoord: 
 
1.      Wat is de huidige stand van zaken omtrent de vergaderfaciliteiten van   
  de   gemeenteraad? 
2.   Welke wensen hebben griffiers met betrekking tot een hybride   
  vergaderomgeving? 
3.         Wat is er nodig om hybride vergaderen mogelijk te maken? 
  
Om de wensen van griffiers in kaart te brengen, zijn er 36 interviews afgenomen bij 
griffiers door het gehele land. Bij de samenstelling van de steekproef is gekeken naar 
de grootte van de gemeente en of de gemeente fysiek of online heeft vergaderd. 
Daarnaast is er gekeken naar het Rapport van de Evaluatiecommissie Tijdelijke wet 
digitale beraadslaging en besluitvorming en de tussenrapportages uitgebracht door 
de commissie (Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en 
besluitvorming, 2020).    
  
1.     Wat is de huidige stand van zaken omtrent de vergaderfaciliteiten van de 
gemeenteraad? 
 
Als er wordt gekeken naar de huidige situatie, is te zien dat 90% (n=317) van de 
gemeenten sinds de coronacrisis ten minste één digitale besluitvormende vergadering 
heeft gehad (Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en 
besluitvorming, 2020). Uit ons onderzoek is gebleken dat de huidige vergadersituatie 
onder de ondervraagde griffiers als volgt verdeeld is: 
 
-        70% (n=25) vergadert digitaal 
-        8% (n=3) vergadert fysiek 
-        22% (n=8) heeft zowel digitaal als fysiek vergaderd 
 
82% van de gemeenten heeft tijdens het begin van de coronacrisis gelijk de overstap 
gemaakt naar het online vergaderen. Slechts 8% vergadert nog steeds fysiek.  
  

Managementsamenvatting 
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In 80% van de gemeenten zijn er aanpassingen gedaan aan de raadszaal. 
Veelvoorkomende aanpassingen zijn onder meer het plaatsen van spatschermen, het 
aanleggen van looproutes en het plaatsen van de tafels en stoelen op 1,5e meter 
afstand. Ook hebben veel gemeenten de publieke tribune leeggehaald, zodat er extra 
ruimte is om afstand te bewaren. Ook zijn er technische aanpassingen verricht, zodat 
alle raadsleden zichtbaar en hoorbaar herkenbaar in beeld zijn. 
  
Techniek 
Als er wordt gekeken naar de technische tekortkomingen met betrekking tot online 
vergaderen, wordt de gebrekkige internetverbinding van raadsleden door 58% (n=21) 
van de griffiers genoemd. Ook de technische kennis van raadsleden schiet in 34% van 
de gevallen tekort (n=12). De groep die het vaakst problemen ondervindt met 
betrekking tot kennis, zijn de relatief oudere raadsleden. Daarnaast wordt er vanuit de 
gemeenten vaak één device gefaciliteerd, terwijl het handig zou zijn als dit er twee 
zouden zijn. Het is namelijk lastig om de vergadering bij te wonen en daarnaast de 
stukken te projecteren.  
  
Met betrekking tot de vergadersystemen waarmee de gemeenten werken, zijn er vier 
systemen die vaak worden gebruikt, namelijk: 
 
-        MS Teams door 47% (n=16) 
-        Zoom door 19% (n=7) 
-        Starleaf door 14% (n=5) 
-        Pexip door 8% (n=3) 
 
De overig gebruikte systemen zijn JACOT, Cisco WebEx en Sadlier Connect.  
  
Stemapplicatie 
Een meerderheid van de ondervraagde gemeenten 61% (n=22) maakt geen gebruik van 
een stemapplicatie tijdens het digitaal vergaderen. In het merendeel van deze 
gemeenten wordt er hoofdelijk gestemd of wordt er per hamerslag gestemd over de 
stukken. De meest genoemde redenen waarom er geen gebruik wordt gemaakt van 
een stemapplicatie luiden als volgt: 
-         Het wordt niet nodig geacht, gezien er al op een andere manier wordt gestemd   
  (50%, n=18) 
-         Het zou te ingewikkeld zijn in gebruik (8%, n=3) 
-         De aanschaf is erg prijzig (3%, n=1) 
  
2.  Welke wensen hebben griffiers met betrekking tot een hybride   

vergaderomgeving? 
 
Wanneer er gekeken wordt naar de wens om hybride te vergaderen, geeft 54% (n=19) 
van de griffiers aan dat er vanuit de raad de wens is om hybride te vergaderen. Deze 
wens heeft vooral betrekking op een vergadersituatie waarbij het niet mogelijk is om 
fysiek te vergaderen. Daarnaast valt op dat grotere gemeenten een sterkere wens 
hebben om hybride te vergaderen. Ook is te zien dat zij vaak al geëxperimenteerd 
hebben met een hybride vorm van vergaderen, terwijl dit bij kleinere gemeenten in 
mindere mate te zien is. Uit de interviews blijkt dat 31% van de gemeenten al een 
poging gedaan heeft om hybride te vergaderen. Er is hierbij met verschillende vormen 
gewerkt, waarbij bijvoorbeeld enkel de fractievoorzitters in de raadzaal aanwezig 
waren.  
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Een meerderheid van de griffiers (60%, n=22) neemt een negatief standpunt in als het 
aankomt op hybride vergaderen. De volgende argumenten werden het vaakst 
genoemd door de griffiers: 
 
Voordelen: 
-        Toegankelijkheid (44%, n=16) 
-        Efficiëntie (25%, n=8) 
-        Risicovermijdend (9%, n=3) 
 
22% van de griffiers gaf aan geen voordelen te zien (n=8). 
  
Nadelen: 
-        Ongelijk speelveld (42%, n=15).  
-        Geen sociaal aspect (24%, n=9) 
-        Lastig debatteren (16%, n=6) 
-        Niet waterdicht (10%, n=4) 
-        Afhankelijk van de techniek (8%, n=3) 
 
76% (n=28) geeft tevens aan dat er in geen enkel geval sprake kan zijn van gelijk 
speelveld onder de deelnemers in een hybride vergadering.  
  
3.     Wat is er nodig om hybride vergaderen mogelijk te maken? 
 
Het merendeel van de griffiers (64%, n=23) geeft aan dat er op technisch gebied 
aanpassingen dienen te worden gedaan om hybride vergaderen mogelijk te maken. 
Deze aanpassingen verschillen per gemeente. Enkele voorbeelden zijn het plaatsen 
van schermen in de raadszaal, innovaties in de software en een snellere 
internetverbinding. Opvallend is dat de grootte van de gemeente van invloed is op de 
technische benodigdheden voor hybride vergaderen. Bij kleinere gemeenten speelden 
de technische problemen een grotere rol. Een mogelijke verklaring hiervoor is budget 
en aantal personen op de griffie. Ook speelt de kennis van de griffier een grote rol. Zo 
is te zien dat in gemeenten waar de griffier affiniteit heeft met de techniek, er minder 
problemen spelen met betrekking tot de technische aspecten.  
  
Wanneer er wordt gekeken naar de verwachtingen van de griffiers met betrekking tot 
hybride vergaderen, komen de volgende resultaten naar voren: 
 

- 30% (n=10) verwacht dat, zodra dat weer kan, vergaderingen weer fysiek zullen 
worden gehouden en hybride vergaderen dus geen mogelijkheid wordt.  

 
- 28% (n=8) geeft aan dat ze weldegelijk een toekomst zien in het hybride 

vergaderen vanwege de praktische voordelen.  
 

- 17% (n=6) van de griffiers geeft aan dat hybride vergaderen wenselijk is, maar 
dan enkel voor commissievergaderingen of informatiebijeenkomsten.  

 
- 17% (n=6) geeft aan dat hybride vergaderen in noodsituaties achter de hand 

kan worden gehouden als een ‘plan B’.  
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De randvoorwaarden die de griffiers hebben genoemd om hybride te vergaderen zijn 
in zeven categorieën ingedeeld, namelijk: 
 

1. De techniek, hierin gaat het om de kwaliteit en beschikbaarheid van passende 
techniek voor het hybride vergaderen. 

 
2. Kennis, hierin gaat het over de (basis)kennis die de deelnemers van een hybride 

vergadering moeten hebben voordat ze succesvol deel kunnen nemen aan 
een hybride vergadervorm. 

 
3. Extra ondersteuning, hiermee wordt bedoeld dat in sommige gemeenten 

extra mankracht vereist is wil een hybride vergadering mogelijk zijn, denk aan 
een extra bode, extra ondersteuning bij technische problemen en 
schoonmakers. 

 
4. Financiële middelen, hierbij gaat het om extra geld om de hybride 

vergaderingen mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan 
aanpassingen als de verbouwing van de raadzaal, de aanschaf van AV-
apparatuur of de scholing van raadsleden op technisch gebied. 

 
5. Stemmogelijkheden, hiermee wordt bedoeld dat er een beter passende stem-

applicatie ontwikkeld en/of aangeschaft moet worden voordat er hybride 
vergaderd kan worden. 

 
6. Aanpassingen aan de raadszaal om het zo in te kunnen richten dat hybride 

vergaderen mogelijk is. 
 

7. Geen randvoorwaarden nodig. De laatste categorie bestaat uit gemeenten die 
geen extra randvoorwaarden stellen aan de invoering van een hybride 
vergadering. 

  
Een van de genoemde randvoorwaarden betreft extra ondersteuning. Slechts 22% 
(n=8) van de griffiers geeft aan dat ze geen extra ondersteuning nodig hebben vanuit 
de gemeente. De overige 78% (n=28) van de griffiers geeft aan dat ondersteuning 
wenselijk is. Dit kan in vier categorieën worden omvat, namelijk ICT, kennis, mankracht 
en logistiek. Om stap naar het hybride vergaderen te maken, is het van belang dat er 
goed naar de randvoorwaarden wordt gekeken. Zo gaven enkele griffiers aan tijdens 
de vergadering niet aan hun eigenlijke taken toe te komen, doordat ze druk waren met 
de technische aspecten van de vergadering.  
 
De algemene opvatting van de griffiers over hybride vergaderen is verdeeld. Het 
merendeel neemt een negatief standpunt in als het aankomt op hybride 
vergaderingen, maar daarentegen ziet een deel van de griffiers ook enkele voordelen. 
Hybride vergaderen brengt kansen met zich mee om de gemeentelijke politiek 
toegankelijker en efficiënter te maken. Echter, er dienen aanpassingen te worden 
gedaan aan de techniek om het hybride vergaderen aantrekkelijker te maken. Ook 
dient er rekening te worden gehouden met de randvoorwaarden die de griffiers 
hebben aangekaart.  
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Al meer dan een jaar is de wereld in de ban van het coronavirus en dat brengt vele 
gevolgen met zich mee, zo ook voor de lokale democratie. Vanwege de crisis dienden 
vele gemeenten de omslag te maken naar online vergaderen. Hoewel het al mogelijk 
was om online te beraadslagen, was dit niet de gangbare manier van werken. De 
voorkeur voor raadsvergaderingen ging uit naar offline in het raadhuis. Als gevolg van 
de coronacrisis waren vele gemeenten genoodzaakt om aan online vergaderen te 
geloven. Dit gold echter niet voor elke gemeente, gezien sommige de mogelijkheid 
hebben een offline locatie op een corona-proof manier in te richten. De aanpak van 
gemeenten betreffende de crisis verschilt in hoge mate en zodoende zijn er tussen de 
verschillende gemeenten ook verschillen te zien in hun werkwijze als gevolg van de 
crisis. 
  
Hoewel veel gemeenten de omschakeling naar online vergaderen dienden te maken, 
bestond de mogelijkheid tot online beraadslaging al langere tijd. Echter, er kunnen 
tijdens online vergaderingen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Middels 
de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, 
waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (2020, 9 april) is 
dit mogelijk gemaakt. Deze wet zorgt ervoor dat voor de bovenstaand genoemde 
openbare lichamen ook online besluitvorming mogelijk is (Van Gaal, 2020). Het online 
vergaderen heeft echter een hoop haken en ogen. Zo is in een raadsvergadering niet 
iedereen tegelijk in beeld en vermindert daarnaast de kracht van non-verbale 
communicatie.  
 
De tijdelijke wet kent beperkingen doordat alle raadsleden digitaal dienen deel te 
nemen aan de vergadering óf dat de vergadering offline plaats moet vinden. Het is niet 
toegestaan en hybride vergadering te houden omdat er dan geen sprake is van een 
rechtsgeldige raadsvergadering, wat betekent dat er ook geen rechtsgeldige besluiten 
kunnen worden genomen. Het is dus niet toegestaan om hybride te vergaderen, 
waarbij een deel van de raadsleden online deelneemt en het andere deel offline. Het 
verbod volgt uit de eis van het afzonderlijk toegang hebben tot de digitale vergadering 
(Lokale Democratie, z.d.). Vanuit de leden van de VNG en de Vereniging voor Griffiers 
klinkt de roep voor het verkennen van de mogelijkheden rondom het opnemen van 
hybride vergaderen in de wet, dit omdat er in de praktijk al mengvormen zijn 
ontstaan.  Gezien het huidige verbod op hybride vergaderen en de mogelijke online 
toekomst van raadsvergaderingen, zal er in dit onderzoek aandacht worden besteed 
aan de wensen van griffiers met betrekking tot online en hybride vergaderen. Specifiek 
zal er worden gekeken naar wat er nodig is om hybride vergaderen mogelijk te maken. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aanleiding 
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Door de plotselinge veranderingen als gevolg van de coronacrisis zijn er veel zaken 
veranderd binnen het gemeentelijk landschap. Gezien de coronacrisis een situatie 
bracht die voor iedereen nieuw was, heeft elke gemeente een eigen aanpak hierop 
gecreëerd. Hierbij zijn naast veel verschillen, ook gelijkenissen te herkennen. In dit 
onderzoek zal er worden gekeken naar de wensen van griffiers met betrekking tot 
online en hybride raadsvergaderingen. Om in kaart te brengen wat deze specifieke 
wensen zijn, zijn we tot de volgende hoofd- en deelvragen gekomen. Deze zullen 
hieronder kort worden toegelicht.   

  

Hoofdvraag:  

Wat zijn de wensen van griffiers met betrekking tot een hybride vergaderomgeving 
en wat is er nodig om dit te realiseren? 

 

Deelvragen:  

1. Wat is de huidige stand van zaken omtrent de vergaderfaciliteiten van de 
gemeenteraad? 

2. Welke wensen hebben griffiers met betrekking tot een hybride 
vergaderomgeving?  

3. Wat is er nodig om hybride vergaderen mogelijk te maken?  

  

Bij het beantwoorden van deelvraag 1 zullen we ons richten op de huidige stand van 
zaken omtrent de vergaderfaciliteiten. Het doel hiervan is om een goed beeld te krijgen 
van wat er op dit moment gebeurt en mogelijk is met betrekking tot de 
vergaderfaciliteiten. Hierbij kan worden gedacht aan de huidige vergadersystemen, 
tekortkomingen die raadsleden ervaren bij het online vergaderen en of er gebruik 
wordt gemaakt van een stemapplicatie.  

Deelvraag 2 focust zich op de wensen van de griffiers. Hierin zal de koppeling worden 
gemaakt met een hybride vergaderomgeving zoals die al eerder in dit rapport 
besproken is. Er zal worden gekeken naar de verhouding tussen online en offline 
vergaderen en of een combinatie (hybride) door de griffiers als wenselijk wordt geacht.  

Bij deelvraag 3 zal er aan de hand van de wensen van de griffiers (deelvraag 2) worden 
gekeken welke veranderingen en innovaties wenselijk zijn met betrekking tot de 
huidige vergaderomgeving. Er zal worden gekeken naar wat de griffiers nodig achten 
om hybride vergaderen mogelijk te maken.  

 

 

 

Onderzoeksvraag 
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Voor het vooronderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch, waarbij er voornamelijk 
gekeken is naar de drie tussenrapportages die uitgebracht zijn door de 
Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming 
(Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, 2020). 
Deze rapportages geven een nuttig perspectief over welke methodes er momenteel al 
gebruikt worden door gemeenteraden en in welke mate deze effectief en efficiënt zijn. 
Daarnaast zullen we ons ook richten op relevante (wetenschappelijke) literatuur.  
 
Voor het verzamelen van kwalitatieve data zijn er interviews gehouden met griffiers 
door het hele land. In totaal zijn er 36 interviews worden afgenomen in februari 2021. Er 
is gekozen voor deze manier van onderzoek, gezien het ons de mogelijkheid gaf om de 
diepte in te gaan met de respondenten. Daarnaast was er op deze manier de 
mogelijkheid om flexibel om te gaan met de vragen en deze aan te passen aan de 
betreffende griffier. Met de verzamelde resultaten hebben we inzicht verkregen in de 
verschillende opvattingen en interpretaties van griffiers met betrekking tot hybride 
vergaderen. De keuze voor het houden van interviews met griffiers volgde uit het 
gegeven dat zij weten wat er speelt binnen de gemeenten. Aan de hand van hun 
expertise hebben we antwoord proberen te geven op de hoofd- en deelvragen.  
  
Zoals eerdergenoemd, zijn er 36 griffiers geïnterviewd. In totaal zijn er in Nederland 352 
gemeenten. Dit betekent dat de steekproef iets groter is dan 10% van de 
populatiegrootte. Tijdens het selecteren van de griffiers is rekening gehouden met de 
grootte van de gemeenten, de huidige vergadervorm en de geografische spreiding van 
de gemeenten. Dit om een zo representatief mogelijke steekproef te realiseren. Na 
afloop van het onderzoek zijn de resultaten gespiegeld aan een onderzoek van 
Democratie in Actie en hieruit blijkt dat onze resultaten in grote mate te generaliseren 
zijn voor de gehele populatie. Hier zal in het hoofdstuk over de resultaten verder op in 
worden gegaan.  
  
Bij het formuleren van de vragen, is er gekeken naar de derde, meest recente, 
rapportage die is uitgebracht door de Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming. Aan de hand van dit rapport zijn zes thema’s herleid 
en op basis daarvan zijn de vragen geformuleerd. De thema’s luiden als volgt: (1) 
aanpassingen technische apparatuur, (2) digitaal beraadslaging systeem, (3) 
raadsinformatiesysteem, (4) stemapplicatie, (5) hybride vergaderen en (6) positie 
griffiers. Een overzicht van de vragen is te vinden in de bijlage.  
 
Aan de middels 36 interviews verkregen data die beschreven staat in de notulen van 
deze interviews zijn we door middel van de techniek open coderen (Van Thiel, 2015) 
gekomen tot een coderingsschema. Dit schema is vervolgens uitgewerkt per vraag om 
inzichtelijk te maken wat de antwoorden zijn van de griffiers op de verschillende vragen 
in het interview. Er is gekozen voor deze manier van coderen om antwoorden op elders 
in het interview gestelde vragen, die toch relevant zijn binnen andere thema’s, alsnog 
mee te kunnen nemen in de analyse van deze thema’s. Na de fase van open coderen 
zijn de codes omgezet middels axiaal coderen (Van Thiel, 2015). Bij deze techniek wordt 
gezocht naar patronen binnen de gebruikte codes welke verwerkt zijn in een schema 
per in het interview aan bod gekomen thema.   
 
Na het coderen van de data is deze geïntegreerd op basis van patronen, oorzaak-
gevolgrelaties en andere vormen van samenhang. Dit is met name gedaan door de 
data te interpreteren middels het clusteren en tellen van de opgestelde codes (Van 
Thiel, 2015). 

Methodologie 
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Uit onderzoek van de Evaluatiecommissie Tijdelijke Wet digitale beraadslaging en 
besluitvorming (Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en 
besluitvorming, 2020) blijkt dat meer dan 90% van de gemeente sinds de coronacrisis 
ten minste één digitale besluitvormende vergadering heeft gehad. Wanneer er wordt 
gekeken naar de beraadslagende vergaderingen stijgt dit percentage nog verder. Ook 
is te lezen dat veel gemeenten in de zomer terug zijn gegaan naar fysieke 
vergaderingen, maar als gevolg van het toenemende aantal besmettingen 
genoodzaakt waren om wederom online te vergaderen. Het gros van de gemeenten 
heeft dus online vergaderd, wat betekent dat er vele ervaringen zijn opgedaan.  
 
Kijkend naar de conclusies uit het rapport van de Evaluatiecommissie Tijdelijke wet 
digitale beraadslaging en besluitvorming (Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming, 2020) valt op dat het duidelijk is ingestoken op de 
wet zelf. Zo heeft de wet aan de verwachtingen voldaan, gezien door middel hiervan 
het mogelijk is om op decentraal niveau online te vergaderen. Ook is het rechtmatig, 
gezien het voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de beginselen van openbaarheid 
van vergadering, individuele digitale toegankelijkheid, integriteit van besluitvorming 
en gelijkheid van politieke speelveld en vergaderorde. Om tot deze conclusies te 
komen, is er onderzoek gedaan naar verschillende aspecten, zoals de 
vergadersystemen en de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hoewel in dit onderzoek 
gelijksoortige aspecten zullen worden belicht als in het rapport van de 
Evaluatiecommissie, ligt de nadruk niet op de Tijdelijke wet, maar op de wensen van 
de griffiers.  
  
In het rapport van de Evaluatiecommissie worden daarnaast zes aanbevelingen 
gedaan (Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, 
2020, p. 6). Op enkele daarvan zullen we in dit onderzoek nader ingaan. De eerste 
aanbeveling luidt: ‘’werk aan een structurele inpassing van het digitale vergaderen in 
de wet’’. Tijdens de interviews zal er worden gepeild bij de griffiers wat hun 
verwachtingen zijn met betrekking tot de toekomst van deze wet en wat er in hun 
ogen moet worden veranderd aan de wet. De tweede aanbeveling uit het rapport luidt 
als volgt: ‘’werk aan betere digitale vergadersystemen’’. Om in kaart te brengen wat de 
huidige mankementen zijn die de griffiers en raadsleden ervaren bij het online 
vergaderen, zal aan elke griffier worden gevraagd wat de tekortkomingen zijn die zij 
tot dusver hebben ervaren. Zo krijgen we inzicht in welke aanpassingen er moeten 
worden verricht. Daarnaast dient er nader onderzoek te worden gedaan naar de 
effecten van hybride vergaderen. In de interviews zal de mening van de griffier duidelijk 
naar voren komen als het aankomt op dit punt. De laatste aanbeveling luidt als volgt: 
‘’versterk de positie van de griffie’’. In dit onderzoek zal duidelijk worden wat de 
ervaringen zijn van de verschillende griffiers en welke voorwaarden er nodig zijn om 
online/hybride vergaderen mogelijk te maken. Er zal hierbij worden gekeken naar 
zaken als geld, mankracht en kennis.  
  
Voorafgaand aan de interviews hebben we verdiepend onderzoek gedaan naar de 
werking van het RIS. Een griffier heeft ons hierbij meegenomen in de werking van het 
RIS in zijn gemeente. Daarnaast hebben we verschillende websites van gemeenten 
bezocht om zo een goed beeld te krijgen van de verschillende programma’s.  
 
 
 
 

Vooronderzoek 
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Huidige situatie 

Fysiek of digitaal vergaderen 
Van de 36 interviews die zijn afgenomen, 
zijn de volgende resultaten naar boven 
gekomen met betrekking tot de 
vergadervorm. 70% (n=25) van de 
gemeenten vergadert digitaal, 8% (n=3) 
vergadert fysiek en 22% (n=8) heeft zowel 
digitaal als fysiek vergaderd. Wanneer dit 
wordt vergeleken met de monitor van 
Democratie in Actie, waarbij alle 
gemeenten in Nederland gevraagd zijn 
naar hun manier van vergaderen, komen 
deze data redelijk overeen. In de monitor 
geeft 87% aan online te vergaderen, 
tegenover 12% die nog steeds fysiek 
vergadert. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste gemeenten gelijk de stap hebben 
gemaakt naar het digitaal vergaderen aan het begin van de coronacrisis. Deze groep is 
dan ook duidelijk in de meerderheid. Slechts 8% (n=3) heeft het fysiek vergaderen 
voortgezet. Dit betreft zowel grote als kleine gemeenten. 
  
Bij de gemeenten waarbij een combinatie van fysiek en digitaal naar voren is gekomen, 
is het aantal coronabesmettingen in Nederland van invloed geweest op de keuze om 
fysiek of digitaal te vergaderen. Wanneer het aantal besmettingen in Nederland en 
daarmee het risico op besmetting het toeliet, vergaderden deze gemeenten fysiek. Zo 
zijn veel van deze gemeenten opnieuw online gaan vergaderen in september 2020 
omdat het aantal coronabesmettingen op dat moment weer toenam. 
 
 
Aanpassingen raadszaal 
Zo’n 80% van de ondervraagde griffiers geeft aan dat er aanpassingen zijn gedaan in 
de raadszaal na de uitbraak van het coronavirus. Een deel van de gemeenten die geen 
aanpassingen heeft verricht aan de raadszaal, heeft vergaderd op een externe locatie 
zoals een sportzaal. Om deze reden zijn er in deze gevallen geen aanpassingen gedaan 
aan de raadszaal. 
Vaak voorkomende aanpassingen die zijn verricht, zijn onder meer het plaatsen van 
spatschermen, het plaatsen van tafels op anderhalve meter afstand van elkaar en het 
aanleggen van looproutes. Bovendien hebben veel gemeenten de publieke tribune 
leeggehaald, zodat er extra ruimte vrij is gekomen voor raadsleden om zo de 1,5e meter 
afstand te kunnen waarborgen. Daarnaast zijn er technische aanpassingen verricht, 
zoals investeringen in AV-installaties. Volgens artikel 2.3 lid 2 sub b van de Tijdelijke wet 
digitale beraadslaging en besluitvorming dienen de raadsleden namelijk hoorbaar én 
zichtbaar herkenbaar te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

Digitaal
70%

Fysiek
8%

Combinatie
22%

Vergadervorm gemeenteraad

Resultaten 

Figuur 1. Wordt er binnen uw gemeente fysiek of digitaal 
vergaderd? 
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Technische tekortkomingen 
met betrekking tot online 
vergaderen 
Wanneer er wordt gekeken 
naar de technische 
tekortkomingen die raadsleden 
ervaren bij het online 
vergaderen, kunnen de 
resultaten worden opgedeeld 
in drie categorieën. De meest 
genoemde tekortkoming is de 
gebrekkige internetverbinding 
van de raadsleden met 58% 
(n=21). Volgens de geïnterviewde griffiers vallen er geregeld verbindingen weg tijdens 
het vergaderen of het stemmen. 
 
Naast een gebrekkige 
internetverbinding schiet ook de 
technische kennis van raadsleden in 34% (n=12) van de gemeenten tekort. Lang niet 
alle raadsleden kunnen uit de voeten met de gebruikte systemen en ook de 
vergaderingen lopen niet altijd soepel door raadsleden die niet begrijpen hoe het 
systeem in elkaar steekt. In verschillende gemeenten heeft de griffie uitleg gegeven 
over de systemen door middel van een presentatie, bij andere gemeenten is de griffie 
tijdens vergaderingen te bereiken voor vragen vanuit raadsleden omtrent het 
technische aspect. De groep raadsleden die het vaakst problemen ondervindt op het 
gebied van kennis van digitale systemen, zijn de relatief oudere raadsleden. Waar de 
meeste raadsleden voor hun andere werkzaamheden ook te maken hebben gekregen 
met online vergaderen, is daar voor deze groep geen sprake van geweest. 
 
Tot slot is in 8% (n=3) van de gevallen genoemd dat één device te weinig is om op een 
professionele manier online te kunnen vergaderen. Bij het online vergaderen is het 
handig om een tweede scherm te kunnen raadplegen om bijvoorbeeld de stukken op 
te projecteren, of om te stemmen. Echter, vanuit gemeenten wordt slechts één device 
verschaft of ontvangen raadsleden een vergoeding voor de aanslag van slechts één 
device.  
 
Technische apparatuur gefaciliteerd 
Al voor de coronacrisis had 67% (n=24) 
van de gemeenten een iPad of laptop 
verstrekt aan de raadsleden. Wel 
blijkt dat 25% (n=9) gemeenten 
accessoires ter beschikking hebben 
gesteld zoals headsets en microfoons 
wanneer dit nodig werd geacht. In 8% 
(n=3) van de gevallen wordt ook de 
internetverbinding gefaciliteerd door 
de gemeente. Door 19% (n=7) van de 
gemeenten wordt er geen device 
verleend aan de raadsleden. 
 
 
 
 

3
21

12

0 5 10 15 20 25

Tekortkomingen online vergaderen 
raadsleden

Technische kennis raadsleden
Wifi / internetverbinding
Devices

Figuur 2. “Wat zijn de grootste tekortkomingen met betrekking tot de 
techniek die raadsleden ervaren wanneer zij vanuit huis vergaderen?” 

24
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7
3

0 10 20 30

Technische apparatuur 
gefaciliteerd door gemeente

Internetverbinding Geen device

Accessoires iPad/laptopFiguur 3. “Wordt er technische apparatuur door de gemeente 
gefaciliteerd?” 
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Gebruikte vergadersoftware 
In figuur 4 wordt de verdeling 
weergegeven van systemen 
waarmee de ondervraagde 
gemeenten digitaal vergaderen. 
Deze wordt aangevuld door figuur 5, 
waar de specifieke reden voor de 
keuze van een vergadersysteem 
verder wordt uitgediept. De 
gegeven antwoorden zijn per 
vergadersysteem onderverdeeld 
onder zeven categorieën. Per 
vergadersysteem zijn deze 
categorieën omgezet in 
percentages van de gegeven 
antwoorden. Hierdoor kan er een 
vertekend beeld ontstaan, omdat het ene vergadersysteem veel meer wordt gebruikt 
dan het andere, terwijl de percentages wel even hoog zijn. Hierdoor vallen sommige 
percentages op het eerste oog hoog uit, maar dit percentage is in sommige gevallen 
maar door een enkeling als reden aangegeven. 

  
 

 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 47% van de gemeenten (n=16) gebruik 
maakt van het programma MS Teams van Microsoft. De meest genoemde redenen 
voor deze keuze is dat het programma al werd gebruikt binnen de ambtelijke 
organisatie (44%) en hierdoor de kosten gering waren en de kennis van het programma 
al aanwezig was binnen de ICT-afdelingen. 
  
 
 

Figuur 5. “Welke specifieke reden had u om voor dit vergadersysteem te kiezen?” 

MS Teams
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Zoom
19%
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3%
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Verdeling gebruikte vergadersoftware
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(n=3)

Overig
(n=3)

Geen specifieke reden 22% 25% 0% 33% 0%
Werd al gebruikt binnen de

ambtelijke organisatie 44% 13% 33% 33% 33%

Op aanraden van de afdeling
ICT / Leverancier RIS 17% 0% 33% 0% 33%

Veel mensen tegelijk in beeld 6% 25% 17% 0% 0%
Een veilig systeem 11% 0% 17% 0% 0%
Gebruiksvriendelijk 0% 25% 0% 33% 0%
Betaalbaar 0% 13% 0% 0% 33%
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Reden voor keuze vergadersysteem

Figuur 4 “Welk vergadersysteem gebruikt u om digitaal te vergaderen?” 
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Het programma Zoom wordt bij 19% (n=7) van de ondervraagde gemeenten gebruikt. 
Griffiers geven aan deze keuze gemaakt te hebben op basis van het gebruiksgemak 
(25%) en het feit dat het programma het toelaat om veel deelnemers tegelijkertijd in 
beeld te brengen (25%). Als voornaamste nadeel bij dit programma werd genoemd dat 
het niet mogelijk is om een koppeling te maken met het gebruikte 
raadsinformatiesystemen. 
  
Het programma StarLeaf, wordt bij 14% (n=5) van de ondervraagde gemeenten 
gebruikt. De belangrijkste redenen voor de keuze voor dit programma zijn tevens dat 
het al gebruikt werd binnen de ambtelijke organisatie (33%) of dat het technisch 
veiliger zou zijn dan andere programma’s (17%). De ervaren tekortkomingen bestaan 
uit de beperkte mogelijkheden om deelnemers te muten en te unmuten. 
  
Door 8% van de ondervraagde gemeenten (n=3) wordt gebruik gemaakt van het 
programma Pexip. De keuze werd gemaakt op basis van de gebruiksvriendelijkheid 
(33%) en het al eerdere gebruik in de ambtelijke organisatie (33%). Het voornaamste 
nadeel is het feit dat het systeem verouderd zou zijn en door sommige raadsleden 
lastig te gebruiken is. 
  
De overige gebruikte systemen zijn JACOT, Cisco WebEx en Sadlier Connect. Deze zijn 
gekozen door de gemeenten omdat ze betaalbaar zijn (Cisco WebEx), de leverancier 
van het RIS dit adviseerde (Sadlier Connect) of omdat de ambtelijke organisatie er al 
gebruik van maakte (JACOT). Iedere reden wordt binnen figuur 5 onder de categorie 
‘overig’ met 33% aangeduid. 
  
Wanneer deze percentages worden vergeleken met de monitor van Democratie in 
Actie is te zien dat 50% van de gemeenten (n=176) gebruikt maakt van Teams, 17% (n=61) 
gebruik maakt van Zoom en ongeveer 7% van de gemeenten (n=23) gebruik maakt van 
StarLeaf. De percentages binnen dit onderzoek komen dus redelijk overeen met de 
totale aantallen van alle gemeenten in Nederland. 
 
 
Gebruikt 
raadsinformatiesysteem (RIS) 
In figuur 6 is de verdeling van de 
verschillende 
raadsinformatiesystemen te zien 
van de ondervraagde gemeenten. 
 
Bij de griffiers is geïnventariseerd 
wat voor hen nog nuttige 
aanpassingen zouden zijn binnen 
het systeem dat gebruikt wordt. 
Een overzicht hiervan per systeem 
is in onderstaande tabel te lezen. 
Bij het zelf ontwikkelde open 
source systeem door gemeenten, 
werden geen verbeterpunten 
genoemd.  
 
 
 
 

Gemeente 
Oplossingen

16%

Notubiz
39%Eigen Open 

Source 
Systeem

3%

iBabs
39%

Parlaeus
3%

Gebruik raadsinformatiesysteem

Figuur 6. “Welk raadsinformatiesysteem wordt er binnen uw gemeente 
gebnruikt?” 
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De verbeterpunten/suggesties hieronder zijn een opsomming van alle genoemde 
suggesties door de griffiers. Er is hier gekozen voor een opsomming in plaats van 
percentages, gezien niet alle systemen even vaak voorkwamen binnen de interviews. 
Hierdoor zouden percentages een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Het 
zou bij sommige systemen lijken of 100% van de gebruikers bijvoorbeeld de gegeven 
suggesties genoemd heeft, terwijl dit in werkelijkheid maar 2 gebruikers waren. 
Hierdoor is er gekozen voor een opsomming zodat er per systeem te zien is wat de 
verbeterpunten zijn volgens de griffiers die gebruik maken van het desbetreffende 
systeem.  
 
Raadsinformatiesysteem:             Verbeterpunten/suggesties van de   

            gebruikers: 
Gemeente Oplossingen - Systeem te weinig op consument 

gericht 
- Vergadertool stopt om 00:00 

waardoor opnieuw opgestart moet 
worden 

iBabs - Geen mogelijkheid om koppeling te 
maken met Zoom 

- De zoekfunctie kan verfijnd worden 
- Er ontbreekt een mogelijkheid tot 

koppeling van een stemapplicatie 
- Gestandaardiseerd systee, wat 

maatwerk en individuele 
aanpassingen lastig maakt 

Notubiz - Verbeterde integratie van het 
raadsinformatiesysteem met het 
vergadersysteem 

Parlaeus - Inrichting systeem past niet goed bij 
een vergaderingsopzet 

Tabel 1. “Wat zijn de grootste tekortkomingen met betrekking tot het raadsinformatiesysteem?” 

 
Stemapplicatie 
Een meerderheid van de ondervraagde Van 
de ondervraagde griffiers geeft 36% (n=13) 
aan geen gebruik te maken van een 
stemapplicatie tijdens het digitaal 
vergaderen. In merendeel van deze 
gemeenten wordt gestemd door middel 
van een hoofdelijke stemming waarbij de 
voorzitter alle namen een voor een afgaat. 
Een andere mogelijkheid is dat er wordt 
gekeken of het nodig is om te stemmen 
over een stuk of dat er per acclamatie 
ingestemd kan worden. Voor geheime 
stemmingen die schriftelijk dienen te 
worden gedaan wordt gewerkt met 
stembriefjes die uitgereikt worden aan de 
raadsleden en per post of per bode worden 
teruggestuurd naar het gemeentehuis. 
 
 

Figuur 7. Wordt er binnen uw gemeente gebruik 
gemaakt van een stemapplicatie? 

Ja
36%

Nee
64%

Wordt er in uw gemeente 
gebruik gemaakt van een 

stemapplicatie?
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De belangrijkste redenen om geen stemapplicatie te gebruiken zijn:  
 

• Het wordt niet nodig geacht, 
gezien er al op een andere 
manier wordt gestemd. Voor 
kleine gemeenten geldt dat 
de noodzaak voor het gebruik 
van een stemapplicatie 
meestal ontbreekt doordat 
het hoofdelijke stemmen niet 
veel tijd in beslag neemt. 
 

• Het zou te ingewikkeld zijn 
voor raadsleden, gezien het 
lastig is om te wisselen tussen 
het vergadersysteem en de 
stemapplicatie op hun device 

 
• De aanschaf van een 

stemapplicatie erg prijzig is.  
Figuur 8. “Wat is de reden dat u geen gebruik maakt van een 
stemapplicatie?” 

 
Als de bevindingen uit het onderzoek vergeleken worden met eerder opgevraagde 
data uit onderzoek van Democratie in Actie, blijkt dat slechts 16% van de 352 
Nederlandse gemeenten gebruik maakt van een stemapplicatie. Dit resultaat wijkt iets 
af van de resultaten uit dit onderzoek. Wel komt ook hier naar voren dat een 
meerderheid van de gemeenten geen stemapplicatie gebruikt.  
 
Stemapplicatie Ervaringen bij gebruik 

NotuVote (n=6) 
  

Lastig in gebruik bij veel stemmingen 
Afhankelijk van techniek 
Duidelijke weergave van de stemming 

  

iBabs (n=5) 
  

Duidelijk wie wat stemt 
Niet heel transparant  
Kennis ontbreekt bij raadsleden 

  

Parlaeus (n=1) 
Overzichtelijk 
Hoofdelijk is erg omslachtig 

  
Tabel 2. Ervaringen bij gebruik stemapplicatie  
In tabel zijn de ervaringen van gemeenten die wel gebruik maken van een 
stemapplicatie onder elkaar gezet. De meeste gemeenten die een stemapplicatie 
gebruikte, kozen hier voor NotuVote (n=6) enn iBabs (n=5). Vooral overzichtelijkheid 
wordt hier als grootste voordeel gezien. Het nadeel is op dit moment nog dat het nog 
niet erg transparant is en voor sommige raadsleden nog lastig in het gebruik. 
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Hybride vergaderen 

De wens om hybride te vergaderen vanuit de gemeenteraad 
Bij deze vraag is specifiek gevraagd naar de wens vanuit de raad om hybride te 
vergaderen ongeacht of er online/fysiek vergaderd wordt. Als het aankomt op de wens 
om hybride te vergaderen vanuit de gemeenteraad zijn de geluiden wisselend. 54% 
van de ondervraagde griffiers (n=19) gaf aan dat er vanuit de gemeenteraad de wens 
was om hybride te vergaderen, tegenover 46% waar deze wens niet naar voren kwam 
(n=16). Deze wens heeft vooral betrekking op een vergadersituatie, waarbij de 
coronamaatregelen een normale vergadering niet mogelijk maken. Om wat 
gedetailleerder op deze wens in te gaan, zijn de ondervraagde griffiers ingedeeld naar 
grootte van de gemeente. Hierbij zijn deze onderverdeeld in vijf categorieën. Deze 
categorieën zijn als volgt onderverdeeld: 
  
-    Categorie 1: Gemeenten met meer dan 300.000 inwoners 
-    Categorie 2: Gemeenten tussen de 100.000 en 300.000 inwoners 
-    Categorie 3: Gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners 
-    Categorie 4: Gemeenten tussen de 25.000 en 50.000 inwoners 
-    Categorie 5: Gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. 
 

 
Figuur 9. Is door leden van de raad in uw gemeente de wens geweest om hybride te vergaderen? 

Wanneer er dan wederom naar de wens om hybride te vergaderen vanuit de 
gemeenteraad wordt gekeken, valt een aantal dingen op. Zo is er vanuit de gemeenten 
uit categorie 1 (n=3) een score van 100% met betrekking tot de wens om hybride te 
vergaderen. Bij de gemeenten in categorie 2 (n=7) is er bij 71% van de ondervraagden 
een wens om hybride te vergaderen. Binnen de gemeenten in categorie 3 (n=13) was 
de wens er bij 54% van de ondervraagden. Binnen categorie 4 (n=7) was dit 57% en 
binnen de categorie 5 gemeenten (n=6) was dit 0%. Hierbij is te zien dat de grootte van 
de gemeenten van invloed is op de daadwerkelijke wens om hybride te vergaderen. 
Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat in een grote gemeente met een grote 
gemeenteraad meer verschillende partijen zijn. Hierdoor is de kans op onenigheid 
binnen de raad groter en is er meer behoefte aan een levendig debat, wat digitaal 
vergaderen niet altijd kan leveren. In een kleinere gemeenteraad wordt er wellicht 
vaker gestemd via acclamatie, waardoor een debat voor elke stemming minder 
noodzakelijk is en dit een mogelijke verklaring kan bieden voor een lagere wens voor 
hybride vergaderen. * 
 
*Note: uit dit onderzoek zijn echter geen cijfers naar voren gekomen om deze hypothese te ondersteunen 
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Poging tot hybride vergaderen 
Verschillende gemeenten hebben 
een poging gedaan om hybride 
vergaderen toe te passen in de 
praktijk. Zo hebben een paar 
gemeenten geëxperimenteerd met 
een hybride vorm waarin de 
fractievoorzitters fysiek aanwezig 
waren bij een vergadering en de 
andere raadsleden online 
deelnamen. Ook hebben een aantal 
gemeenten geëxperimenteerd met 
een hybride vorm waarbij de 
commissievergaderingen aansloten 
op de raadsvergadering, waardoor 
een aantal raadsleden fysiek 
deelnam. Uit de interviews blijkt dat 31% van de ondervraagde gemeenten al een 
poging gedaan hebben om 
hybride te vergaderen, tegenover 
69% die dat nog niet heeft gedaan. 
Wanneer ook deze resultaten weer worden onderverdeeld naar de grootte van de 
gemeenten, is te zien dat 100% van de categorie 1 gemeenten (n=3) al een poging 
gedaan hebben. Binnen de categorie 2 gemeenten (n=7) is dat 28%, binnen categorie 
3 (n=13) is dat 31%, binnen categorie 3 (n=7) is dat 28% en binnen de categorie 5 
gemeenten (n=6) is dat 0%. Hier valt op dat met name de grootste gemeenten al een 
poging hebben gedaan om hybride te vergaderen, terwijl het overgrote deel van de 
rest van de gemeenten hier nog geen poging tot ondernomen heeft. 
Wanneer gekeken wordt naar het standpunt van de griffier omtrent het hybride 
vergaderen is te zien dat er een meerderheid (n=22) een negatief standpunt inneemt 
(60%) op het gebied van hybride vergaderen tegenover 40%, die positief gestemd is 
(n=14). In onderstaande tabel is te zien wat bij de meeste griffiers het belangrijkste 
argument was met betrekking tot hun standpunt. 

Voor 40% (n=14) 

Een optie voor de toekomst 28% 

Een wenselijke manier van vergaderen 36% 

Het is efficiënt 14% 

Het is handig voor kleinere vergaderingen 22% 

   

Tegen 60% (n=22) 

Er is geen gelijk speelveld 52% 

Het is ongeschikt voor het voeren van een debat 24% 
Alleen als een noodoplossing 14% 

Het is lastig met stemmen 10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minder dan 25.000
inwoners

Tussen 25.000 en 50.000
inwoners

Tussen de 50.000 en
100.000 inwoners

Tussen de 100.000 en
300.000 inwoners

Meer dan 300.000
inwoners

Poging gedaan om hybride te 
vergaderen

Ja Nee

Figuur 10. “Is er in uw gemeente al gewerkt met een hybride vorm van 
vergaderen?” 

Tabel 3. Standpunt griffiers met betrekking tot hybride vergaderen met belangrijkst genoemde argument 
per griffier 
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Hier is te zien dat het voornaamste argument tegen hybride vergaderen het “niet 
hebben van een gelijk speelveld” is (n=12). Bij de griffiers die positief waren, zijn de 
argumenten iets meer verdeeld. Hierbij waren “een wenselijke manier” (n=5) en “een 
optie voor de toekomst” (n=4) de voornaamste argumenten voor het hybride 
vergaderen. Hierin houdt ‘’optie voor de toekomst’’ in dat griffiers momenteel nog niet 
volledig overtuigd zijn van de meerwaarde van hybride vergaderen. Maar dat over een 
aantal jaar dit gangbaarder zal zijn (voor de griffier en de raad) en waarschijnlijk ook de 
techniek hybride vergaderen beter zal ondersteunen. 
 
 
Voordelen hybride vergaderen 
Alle griffiers (n=36) is gevraagd om 
voordelen te noemen die hybride 
vergaderen met zich mee zouden 
brengen. De antwoorden die alle griffiers 
gaven, zijn onder te verdelen in een 
viertal categorieën. Het is voorgekomen 
dat een individuele griffier meerdere 
voordelen heeft genoemd. In dat geval 
zijn deze extra toegevoegd aan 
desbetreffende categorie. De voordelen 
wijken iets af van de genoemde punten 
door voorstanders van hybride 
vergaderen in de vraag hierboven. Dit 
komt doordat bij deze vraag ook de 
tegenstanders van hybride vergaderen, 
voordelen konden noemen. Hierdoor 
valt op dat een aantal andere voordelen 
in totaal vaker genoemd werd dan die in de vorige vraag. 
 
44% (n=16) van de ondervraagde griffiers noemde “altijd toegankelijk” als voornaamste 
voordeel van hybride vergaderen. 25% (n=9) noemt het een voordeel dat het 
“efficiënt/tijdbesparend” is en 22% (n=8) vindt dat er “geen” voordelen zijn aan hybride 
vergaderen. Tot slot noemde 9% (n=3) van de griffiers “risico vermijdend” als een 
voordeel. Hierbij valt vooral op dat het grootste deel van de griffiers het “altijd 
toegankelijk” zijn ziet als het grootste voordeel van hybride vergaderen. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efficiënt / 
tijdbesparend

25%

Vergadering 
altijd 

toegankelijk
44%

Risico 
vermijdend

9%

Geen
22%

Voordelen Hybride Vergaderen

Figuur 11. “Wat zijn in uw ogen de voordelen van hybride 
vergaderen?” 
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Nadelen hybride vergaderen 
Naast bovengenoemde 
voordelen is de griffiers (n=36) 
ook gevraagd om nadelen te 
noemen die hybride vergaderen 
met zich meebrengt. De 
antwoorden die alle griffiers 
gegeven hebben, zijn onder te 
verdelen in een viertal 
categorieën. Het kwam voor dat 
een individuele griffier meerdere 
van deze nadelen noemde. Deze 
zijn in dat geval ook extra 
toegevoegd aan desbetreffende 
categorie. 42% (n=15) van de 
ondervraagde griffiers noemde 
“geen gelijk speelveld” als 
voornaamste nadeel van hybride 
vergaderen. 24% (n=9) noemt het 
een nadeel dat “het sociale 
aspect mist” is en 16% (n=6) vindt dat er “het debat mist” tijdens hybride vergaderen. 
10% (n=4) vindt dat hybride vergaderen “niet waterdicht is” en tot slot noemde 8% (n=3) 
van de griffiers “afhankelijkheid van techniek” als een nadeel. Hierbij valt vooral op dat 
het grootste deel van de griffiers het niet hebben van een gelijk speelveld ziet als het 
grootste nadeel van hybride vergaderen hybride vergaderen. 
 
Benodigdheden voor hybride vergaderen op technisch gebied 
Als het aankomt op de technische benodigdheden voor hybride vergaderen geven 
enkele griffiers aan dat ze binnen hun gemeenten niets nodig hebben en in principe al 
hybride kunnen vergaderen (n=13). Echter geeft merendeel van de griffiers aan dat er 
op technisch gebied nog aanpassingen moeten worden gedaan voordat er de 
mogelijkheid is om hybride te vergaderen. De aanpassingen die er gedaan dienen te 
worden verschillen erg per gemeenten. Een van de aanpassing die genoemd wordt is 
dat er schermen dienen te worden aangebracht in de raadszaal, zodat ook alle digitale 
deelnemers duidelijk in beeld kunnen worden gebracht voor diegene die in de zaal 
aanwezig zijn (n=4). Verder moeten er ook innovaties worden gedaan in de software 
die gemeenten gebruiken om digitaal te vergaderen om zo ervoor te zorgen dat het 
politieke debat tussen fysiek en digitaal vloeiender zal kunnen plaatsvinden (n=8).   Ook 
wordt er aangegeven dat er een snellere internetverbinding moet komen in de 
raadszaal, zodat er geen vertraging plaatsvindt tijdens de uitzending van de 
vergadering (n=4). Zonder deze snelle internetverbinding zouden de digitale 
deelnemers van de vergadering een achterstand oplopen ten aanzien van de fysieke 
deelnemers. De overige technische benodigdheden zijn specifiek per gemeente en 
hierdoor lastig onder te verdelen in een categorie (n=7).  
 
Opvallend is dat de grootte van de gemeente van invloed is op de benodigdheden voor 
hybride vergaderen op technisch gebied. De grotere gemeenten gaven vaker aan dat 
de techniek geen probleem vormde, terwijl dit bij kleinere gemeenten vaker 
voorkwam. De meest logische verklaring hiervoor zijn factoren als ondersteuning 
vanuit de griffie en budget. Verder waren er ook een aantal kleinere gemeenten waar 
het op technisch gebied erg goed geregeld was. Hierin valt op dat de technische kennis 
en ervaringen van een griffier ook veel verschil maken. 
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Nadelen hybride vergaderen

Figuur 12. “Wat zijn in uw ogen de nadelen van hybride vergaderen?” 
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Gelijk speelveld hybride vergaderen 
Tijdens de interviews is er ook aan de 
griffiers gevraagd of zij dachten dat er een 
gelijk speelveld is tussen online en fysiek 
deelnemen aan een vergadering in een 
hybride vergadervorm. Onder een gelijk 
speelveld wordt verstaan dat de deelnemer 
‘gelijkwaardig’ is in een vergadering, 
ongeacht zijn vorm van deelname. De keuze 
van een raadslid om online of fysiek 
aanwezig te zijn, zou niet zijn of haar waarde 
beïnvloeden tijdens een vergadering. Bij 
deze vraag werd er expliciet gevraagd of er 
wel of geen gelijk speelveld aanwezig is bij 
hybride vergaderen. Vandaar dat dit 
percentage hoog uitvalt in tegenstelling tot 
het vorige percentage over gelijke speelveld 
waarbij de griffiers zelf meerdere 
antwoorden konden benoemen. 76% (n=27) 
van de griffiers geeft aan dat er geen gelijk speelveld bestaat bij een hybride vorm van 
vergaderen. Veel griffiers geven aan dat de raadsleden die in deze vergadering fysiek 
zouden deelnemen een aanzienlijk voordeel hebben tegenover de raadsleden die 
digitaal deelnemen. Het voordeel van de fysieke deelnemers zou vooral terug te zien 
zijn als het aankomt op het sociale contact tussen raadsleden onderling, wat 
plaatsvindt tijdens de schorsingen en na afloop van de vergaderingen.  
 
Ook zou non-verbale communicatie van raadsleden en algemene sfeer in de zaal een 
grote rol spelen tijdens het debat. Van beide zou je als digitale deelnemer geen goede 
impressie kunnen krijgen, wat een nadeel is tijdens het debat. Verder wordt ook 
aangegeven dat het voor de voorzitter lastig is om overzicht te bewaren over de twee 
gesplitste domeinen van de vergadering. Hierbij zou de fysieke deelnemer een 
voordeel hebben wat betreft het interfereren, gezien dit in een fysieke omgeving 
eerder op zal vallen dan via de digitale weg. Een ander punt van belang is dat er 
mogelijk een vertraging kan ontstaan tussen de uitzending van de vergadering en de 
daadwerkelijke vergadering. Hierdoor krijgen de digitale deelnemers later informatie 
binnen en kan de deelname aan het debat worden bemoeilijkt. Een kleine 13% (n≈5) 
van de griffiers geeft aan dat er wel sprake is van een gelijk speelveld. De reden voor dit 
gelijke speelveld is dat iedereen die deelneemt aan de vergadering uiteindelijk over 
dezelfde informatie kan beschikken. Verder wordt ook aangegeven dat raadsleden erg 
zullen moeten wennen aan een hybride vorm van vergaderen. Op het moment dat 
raadsleden hieraan gewend zijn zal het speelveld zich mogelijk recht kunnen trekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 13. “Is er in uw ogen sprake van een gelijk 
speelveld wanneer hybride wordt vergaderd?” 
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Verwachting hybride vergaderen 
De verwachtingen met 
betrekking tot de toekomst 
van hybride vergaderen lopen 
erg uiteen. 30% (n=10) van de 
griffiers geeft aan dat hybride 
vergaderen geen wenselijke 
vorm van vergaderen is en 
verwacht dan ook dat 
vergaderingen weer fysiek 
zullen worden gehouden 
wanneer de maatregelen dit 
toelaten. Hierop aansluitend 
geeft een aantal griffiers aan 
liever fysiek te vergaderen, 
maar met de notie dat hybride 
vergaderen een mooie 
noodoplossing is indien er 
andere calamiteiten 
plaatsvinden. 
 
Verder heeft 28% (n=8) van de ondervraagde griffiers aangegeven dat er wel degelijk 
een toekomst zit in het hybride vergaderen vanwege de praktische voordelen die het 
met zich meebrengt. Zo kan men bij ziekte of ander verhinderingen bijvoorbeeld 
vanuit huis deelnemen aan de vergadering terwijl dit in een fysieke situatie niet 
mogelijk zou zijn. Ook neemt de invoering van hybride vergaderen de reistijd weg, wat 
het bijwonen van aan raadsvergaderingen voor raadsleden en toeschouwers 
toegankelijker zal maken. Echter zijn de meningen verdeeld of dit wel wenselijk is. Een 
deel van de griffiers geeft aan dat raadsleden nou eenmaal iets over moeten hebben 
om aanwezig te zijn bij raadsvergaderingen. 
 
17% (n=6) van de griffiers geeft aan dat hybride vergaderen wenselijk is, maar dan enkel 
voor commissievergaderingen of informatiebijeenkomsten. Bij deze vormen van 
vergaderen vindt geen beraadslaging plaats, waardoor er geen sprake zal zijn van een 
ongelijk speelveld. Echter moeten raads-, geheime en besloten vergaderingen wel 
fysiek plaatsvinden volgens deze griffiers, omdat hier het debat en de stemmingen 
centraal staan en het niet wenselijke is om deze in een hybride vorm te houden.  
De laatste 17% (n=6) van de griffiers geeft aan dat het hybride vergaderen alleen voor 
noodsituaties achter de hand gehouden dient te worden als een soort “plan B”. 
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Figuur 14. “Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot hybride vergaderen in 
de toekomst?” 
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Aanpassing wettelijke 
regeling 
39% (n=14%) van de griffiers 
geeft aan behoefte te 
hebben aan een 
uitbreiding van de 
wettelijke regeling zoals 
deze nu is. Er werd vaak 
gepleit voor het mogelijk 
maken van hybride 
stemmen in 
raadsvergaderingen en in 
geheime/besloten 
vergaderingen. Echter 
dient er dan wel duidelijk 
beschreven te zijn hoe deze 
stemmingen eruit moeten 
zien en hoe de veiligheid 
wordt gewaarborgd. 
 
Door 17% (n=6) van de griffiers ook de wens uitgesproken om van de tijdelijke wet een 
vaste wet te maken in de vorm van een ‘plan B’. Zo kunnen gemeenteraden zelf 
bepalen wanneer ze wel of niet digitaal of hybride vergaderen, wanneer fysiek 
vergaderen om wat voor reden geen handige vorm is. Een vaste wet is ook wenselijk, 
zodat er niet in iedere noodsituatie opnieuw gekeken moet worden naar de wettelijke 
mogelijkheden. Hierdoor kunnen gemeenten in dit soort situaties beter schakelen en 
weten ze precies wat er wel en niet mogelijk is. 
22% (n=8) van de ondervraagde griffiers geven aan dat de huidige wet niet aangepast 
hoeft te worden en deze na de COVID-crisis weer afgeschaft kan worden. Gezien de 
meeste raadsleden toch een wens hebben om weer hebben fysiek te vergaderen, zal 
deze wet in hun ogen, in de toekomst overbodig zijn en kan de wet gewoon tijdelijk 
blijven.  
 
De overige 22% (n=8) van de griffiers heeft in de interviews geen duidelijke mening naar 
voren laten komen.  
 
Randvoorwaarden hybride vergaderen 
Binnen het onderzoek zijn griffiers gevraagd om een aantal randvoorwaarden te 
noemen die in hun ogen van belang zullen zijn voor de invoering van hybride 
vergaderingen. De griffiers mochten hierin vrij antwoorden. De door de griffiers 
opgegeven randvoorwaarden kunnen opgedeeld worden in 7 verschillende 
categorieën.  De categorieën op volgorde van meest genoemde randvoorwaarden zijn 
te vinden in tabel 5. 
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Figuur 15. “Wat dient er aangepast te worden aan de Tijdelijk Wet Digitale Beraadslaging 
om hybride vergaderen mogelijk te maken?” 
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De wens voor ondersteuning vanuit de gemeente voor online/hybride vergaderen 
 
Als er gekeken wordt naar de vraag of ondersteuning wenselijk is vanuit de gemeente 
waarin de griffier werkende is, valt het volgende op. Slechts 22% (n=8) van de griffies 
geeft aan geen extra ondersteuning nodig te hebben vanuit de gemeente. Deze 
antwoorden komen van griffiers die naar hun eigen idee genoeg capaciteiten hebben 
om succesvol een hybride of online vergadering te kunnen houden. De griffiers geven 
aan dat extra ondersteuning niet of nauwelijks nodig is, omdat dit of al eerder 
verkregen is of omdat ze al ervaren zijn in hybride/online vergaderen. 
De overige 78% (n=28) van de griffiers geeft aan dat ondersteuning wenselijk is.  
 
 
 
 
 
 

 Genoemde randvoorwaarde 

Aantal 
keer 

genoemd 

1.  
 

De techniek, hierin gaat het om de kwaliteit en beschikbaarheid 
van passende techniek voor het hybride vergaderen.  
 

 
N=18 

2.  

Kennis, hierin gaat het over de (basis)kennis die de deelnemers 
van een hybride vergadering moeten hebben voordat ze 
succesvol deel kunnen nemen aan een hybride vergadervorm.  
 

 
N=14 

3.  

Extra ondersteuning, hiermee wordt bedoeld dat in sommige 
gemeenten extra mankracht vereist is wil een hybride 
vergadering mogelijk zijn, denk aan een extra bode, extra 
ondersteuning bij technische problemen en schoonmakers etc.  
 

 
N=10 

4.  

Financiële middelen, hierbij gaat het om extra geld om de 
hybride vergaderingen mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht 
worden aan aanpassingen als de verbouwing van de raadzaal, 
de aanschaf van AV-apparatuur of de scholing van raadsleden 
op technisch gebied.  
 

N=7 

5.  

Stemmogelijkheden, hiermee wordt bedoeld dat er een beter 
passende stem-applicatie ontwikkeld en/of aangeschaft moet 
worden voordat er hybride vergaderd kan worden.  
 

N=3 

6.  
Aanpassingen aan de raadszaal om de raadszaal zo in te 
kunnen richten dan hybride vergaderen mogelijk is.  
 

N=2 

7.  

Geen randvoorwaarden nodig. De laatste categorie bestaat uit 
gemeenten die extra randvoorwaarden stellen, voordat de 
invoering van een hybride vergadering überhaupt mogelijk is. 
 

N=1 

Tabel 4. Genoemde randvoorwaarden om hybride te kunnen vergaderen 
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Figuur 16. “Is er behoefte aan ondersteuning vanuit de gemeente en zo ja, op welk gebied? 

 
De ondersteuning kan in 4 categorieën omvat worden: 
 

· ICT, technische ondersteuning. 
 

· Kennis, extra kennisoverdracht vanuit de organisatie omtrent het vergaderen. 
 

· Extra ondersteuning, hierbij gaat het om extra hulp in de vorm van 
werknemers/hulp die de griffiers kunnen helpen met het werk. 

 
· Organisatie/logistiek, bij dit kopje is vooral aangegeven dat er extra hulp vanuit 

de gemeenten zelf nodig zal zijn op het gebied van het organiseren en 
vergader-klaar-maken van de gemeente, denk hierbij aan extra personeel en 
middelen om beter gebruik te kunnen maken van de fysieke vergaderlocatie. 

 
De griffiers vinden dat ondersteuning nodig is omdat ze sinds de overstap naar digitaal 
vergaderen in mindere mate, of zelfs helemaal niet meer, toekomen aan hun 
adviserende taken voor de gemeenteraadsleden. Het oplossen van problemen rond ICT 
neemt een groot deel van hun tijd in beslag waardoor sommige griffiers zich meer 
ICT’er dan griffier zeggen te voelen.  
 
 
Uitwisselingen ervaringen en behoefte landelijk kennispunt 
Tot slot is er aan de griffiers gevraagd of er ervaringen tussen gemeenten uitgewisseld 
worden en zo ja, in welke vorm deze uitwisseling dan plaats vindt. Ook is er gepeild of 
er behoefte is aan een landelijk kennispunt vanuit bijvoorbeeld de VNG of de VvG 
omtrent vergaderen in tijden van COVID-19 of hybride vergaderen. 
Van de deelnemende griffiers geeft bijna elke griffier aan dat er binnen de regio 
en/of het netwerk kennis uitgewisseld wordt, vooral met gemeenten die veel 
overeenkomsten of een gelijke grootte hebben. Kleinere gemeenten benaderen 
eerder andere kleine gemeenten uit de regio en grotere gemeenten benaderen op hun 
beurt weer grotere gemeenten. 
 
Voor een landelijk kennispunt is de interesse vanuit de griffiers ongeveer 50/50, de helft 
van de griffiers geeft aan voldoende kennis op te kunnen doen binnen zijn of haar eigen 
netwerk, de regio of op eigen initiatief. De andere helft geeft aan dat het wenselijk is 
om op een landelijke manier kennis te delen, onder het motto dat extra kennis op een 
centrale plek altijd welkom is. Hierin werd benoemd dat veel kennis al wel online te 
vinden is op onder meer de websites van VNG en VvG.  
 
 

Techniek
22%

Kennis
43%Aanpassingen zaal

5%

Stemmen hybride
11%

Extra 
ondersteuning

19%

Behoefte aan ondersteuning vanuit de gemeente



 26 

 
 
In dit hoofdstuk zal aan de hand van de in het vorige hoofdstuk beschreven resultaten 
een analyse worden gedaan. Opvallendheden zullen worden benoemd en resultaten 
zullen met elkaar in verband worden gebracht wanneer relevant is.  
 
De huidige stand van zaken staat beschreven in het hoofdstuk ‘resultaten’. Enkele 
opvallendheden die hieruit op te maken zijn, luiden als volgt: 

• De grootte van de raadszalen is van invloed op de hoeveelheid aanpassingen die 
moest worden gedaan. Dit leidde in enkele gevallen zelfs tot het uitwijken naar 
een externe locatie.  
 

• Het tekort aan technische kennis werd vooral genoemd bij griffiers met een 
oudere raad of oudere raadsleden. Bij deze groep raadsleden was dan ook een 
intensievere begeleiding nodig vanuit de griffie in de omschakeling naar 
digitaal vergaderen. De problemen met een internetverbinding kwamen voor 
bij raadsleden binnen alle leeftijdscategorieën en kwamen voor binnen zowel 
grote als kleine gemeenten.  

 
Binnen het eerste deel van de analyse zal de huidige stand van de vergaderfaciliteiten 
binnen de verschillende gemeenteraden centraal staan. De “huidige stand van zaken” 
wordt in dit onderzoek gedefinieerd als zijnde hoe de vergaderfaciliteiten zijn ten tijde 
van de coronacrisis. De interviews zijn afgenomen in februari 2021 en dat is als 
uitgangspunt genomen om de huidige stand van zaken binnen dit onderzoek te 
definiëren. Onder vergaderfaciliteiten wordt binnen dit onderzoek verstaan de 
faciliteiten die nodig zijn om zowel fysiek, online als hybride te kunnen vergaderen. 
Hierbij wordt gekeken naar de aanpassingen die gedaan zijn in de raadszaal, welke 
systemen er gebruikt worden en welke verdere faciliteiten er volgens griffiers nodig 
zijn om te vergaderen.  
 
Wanneer gekeken wordt naar de resultaten met betrekking tot het ofwel fysiek of 
digitaal vergaderen, is te zien dat bijna iedere gemeente een vorm van digitaal 
vergaderen heeft geïmplementeerd. Een kleine acht procent van alle gemeenten 
vergaderd nog steeds fysiek. Deze acht procent is verspreid over zowel grote als kleine 
gemeenten. Binnen deze analyse zal de focus vooral liggen op de gemeenten die enige 
vorm van digitaal vergaderen hebben geïmplementeerd. 
 
Aanpassingen raadszaal  
Met betrekking tot aanpassingen in de raadszaal heeft 80% iets aangepast, hetzij om 
fysiek te kunnen vergaderen op locatie dan wel qua techniek die komt kijken bij het 
digitaal vergaderen. Een aantal gemeenten week uit naar een externe locatie, omdat 
de raadszaal te klein was om met aanpassingen veilig te kunnen vergaderen. Op het 
gebied van technische aanpassingen zijn het vooral aanpassingen geweest om 
iedereen in beeld te krijgen of om de stream van goede kwaliteit te kunnen laten zijn. 
Hier was het per gemeente erg wisselend wat er qua aanpassingen gedaan moest 
worden. De grootte van de raadszaal had hierbij invloed op de hoeveelheid 
aanpassingen die gedaan moest worden of leidde zelfs tot het uitwijken naar een 
externe locatie. 
 
 
 
 
 
 

Analyse 
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Technische tekortkomingen 
Op het gebied van technische tekortkomingen, komen in de resultaten vooral een 
slechte internetverbinding en een gebrek aan technische kennis van de systemen naar 
voren als technische tekortkomingen. Hierbij viel op dat het tekort aan technische 
kennis vooral genoemd werd bij griffiers met een oudere raad of oudere raadsleden. 
Bij deze groep raadsleden was dan ook een intensievere begeleiding nodig vanuit de 
griffie in de omschakeling naar digitaal vergaderen. De problemen met een 
internetverbinding kwamen voor bij raadsleden binnen alle leeftijdscategorieën en 
kwamen voor binnen zowel de grote als kleine gemeenten. Een aantal gemeenten 
verstrekte accessoires of devices om de raadsleden extra te faciliteren vanuit huis. Ook 
hierbij was geen duidelijk verband te zien tussen de grootte van de gemeente en het 
verstrekken van extra faciliteiten. 
 
Gebruikte vergadersoftware 
Als gekeken wordt naar het gebruikte vergadersysteem, valt op dat alle gemeenten 
gebruik maken van een vergadersysteem. Verder is te zien dat MS Teams het meest 
gebruikt wordt, gevolgd door Zoom en Starleaf. De voornaamste reden voor 47% van de 
griffiers om voor MS Teams te kiezen, was dat het al gebruikt werd binnen de ambtelijke 
organisatie. Hierdoor zijn de kosten gering en is de kennis van het programma al aanwezig 
binnen de ICT-afdelingen. Binnen de gemeenten die Zoom gebruiken, viel op datgeen 
integratie mogelijk is met het gebruikte raadsinformatiesysteem. Deze tekortkoming 
werd door de griffiers van de andere vergadersystemen niet genoemd. Daar werd 
vooral benoemd dat het lastig is om alle deelnemers tegelijk in beeld te krijgen, iets 
wat de griffiers die Zoom gebruiken juist weer niet als tekortkoming aangeven. 
 
Bij de keuze van vergadersystemen is er geen verband te zien tussen de grote van een 
gemeente en de keuze voor een specifiek systeem.  
 
Raadsinformatiesystemen 
Het gebruik van verschillende raadsinformatiesystemen is erg verdeeld binnen de 
Nederlandse gemeenten. Uit de interviews kwam naar voren dat er drie 
raadsinformatiesystemen het meest gebruikt worden, iBabs, Notubiz en Gemeente 
Oplossingen. Binnen iBabs en Notubiz kwam vooral naar voren dat de koppeling met 
het vergadersysteem ontbrak of niet goed werkte.  Het raadsinformatiesysteem en het 
vergadersysteem zijn lastig om met elkaar te koppelen, omdat deze nog niet op de 
juiste manier met elkaar te integreren zijn. Verder kwam naar voren dat vooral het 
raadsinformatiesysteem gedateerd was en dat de zoekfunctie enige optimalisatie 
nodig had. 
 
Stemapplicatie 
Wanneer gekeken wordt naar het gebruik van stemapplicaties binnen de 
gemeenteraad, wordt hier over het algemeen nog weinig gebruik van gemaakt bij het 
stemmen. Ongeveer 33% van de ondervraagde griffiers gaf aan gebruik te maken van 
een stemapplicatie, tegenover 67% die dit niet doet. Wanneer deze cijfers vergeleken 
worden met de monitor van Democratie in Actie, valt op dat er in totaal 40 van de 352 
gemeenten maar gebruik maakt van een stemapplicatie. Wat vooral naar voren komt 
bij de gebruikers van de stemapplicaties, is dat deze vinden dat het gebruik van een 
stemapplicatie overzichtelijk en duidelijk is. Dit geld voor de gebruikers van zowel 
NotuVote, iBabs als Parlaeus.  
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Wat veel griffiers aangeven is dat het bij een stemapplicatie nog wel ontbreekt aan 
transparantie en dat technische problemen het stemmen kunnen beïnvloeden. Wat 
bij de gemeenten die geen stemapplicatie gebruiken vooral de reden is om deze niet 
te gebruiken, is dat het hoofdelijk stemmen via het vergadersysteem goed genoeg 
werkt en een stemapplicatie dus overbodig is. Ook waren er een aantal gemeenten die 
veel per acclamatie stemmen en het hierdoor ook niet nodig achten om een 
stemapplicatie aan te schaffen. Een ander veel voorkomend argument is dat het nog 
niet is toegestaan om te stemmen over personen via een stemapplicatie en hierdoor 
door een deel van de gemeenten van het gebruik werd afgezien.  
 
 
De wens naar hybride vergaderen 
Als er gekeken wordt naar de wens om hybride te vergaderen, is uit de resultaten naar 
voren gekomen dat er een verband bestaat tussen de grootte van de gemeente en de 
wens naar hybride vergaderen. Gezien de grootte van de raad afhankelijk is van de 
grootte van de gemeente, kan dit verband concreter gemaakt worden door te zeggen 
dat er een verband bestaat tussen de grootte van de gemeenteraad en de wens naar 
hybride vergaderen. Hieruit blijkt dat er in een grotere gemeenteraad sneller de 
behoefte is om hybride te vergaderen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er in een 
grotere gemeenteraad meer behoefte is aan een levendig debat en overleg, doordat er 
over het algemeen meer partijen zijn en er dus ook meer mogelijkheden zijn tot 
polarisatie. Toch is het opvallend dat er in de meeste gemeenten niet geprobeerd is 
hybride te vergaderen. Op een aantal gemeenten na heeft een groot deel van de 
gemeenten, die wel een behoefte hebben getoond naar hybride vergaderen, niet 
hybride vergaderd. Een mogelijk antwoord hiervoor kan wellicht gevonden worden in 
de capaciteiten die een gemeente heeft. Een grotere gemeente beschikt vaak over een 
grotere griffie en heeft meer middelen om hybride vergaderen te realiseren dan een 
kleinere gemeente. Er is ook een aantal keer benoemd dat er niet hybride vergaderd 
wordt vanwege de voorbeeldfunctie die gemeenten en raadsleden hebben tegenover 
hun inwoners. Ze wilden in dit geval dus niet deels fysiek samenkomen.  
 
Op basis van de resultaten van de verwachting met betrekking tot de toekomst van 
hybride vergaderen heeft zo’n 30% (N=11) van de griffiers heeft aangeven geen 
toekomst te zien in het hybride vergaderen. Ook heeft 17% (N=6) griffiers aangegeven 
dat hybride vergaderen alleen als een noodsituatie moet worden behouden. Daarbij 
heeft een andere 17% (N=6) van de griffiers aangegeven dat hybride vergaderen alleen 
voor informatie of commissievergaderingen als optie beschikbaar moet zijn. Dus 64% 
(N=23) van de 36 griffiers heeft dus aangeven dat er iets mist aan het hybride 
vergaderen of dat het niet wenselijk is. Deze mankementen zijn terug te zien in 
de grootste nadelen die uit de resultaten naar voren zijn gekomen, deze hebben 
betrekking op de tekortkomingen als het aankomt op het politiek debat. Het 
ontbreken van het politieke debat komt door het statische karakter van 
digitaal/hybride vergaderen. Het gebrek aan sociale interactie tijdens een vergadering 
zelf zorgt ook voor een stagnerende werking, doordat het via een digitale vergadering 
lastig is om non-verbale communicatie te interpreteren en het lastig is om een 
algemene sfeerimpressie te krijgen van de zaal. Ook tijdens schorsingen of eventuele 
activiteiten die na een vergadering plaatsvinden wordt het sociaal contact gemist, wat 
in een normale situatie juist een positieve werking heeft op het politiek proces. 
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Het grootste nadeel van het hybride vergaderen is het ontbreken van een gelijk 
speelveld. De meeste griffiers geven aan dat raadsleden die fysiek aanwezig zijn tijdens 
een hybride vergadering een aanzienlijk voordeel hebben over de digitale raadsleden. 
Fysieke deelnemers zouden makkelijker kunnen interfereren en participeren in het 
debat. Ook kan het voor de voorzitter lastig en onoverzichtelijk zijn om zich met twee 
verschillende vergadersituaties tegelijk bezig te houden, waarbij de kans groter is dat 
de digitale deelnemers over het hoofd gezien worden.  
 
Gelijk speelveld 
Op de vraag of het mogelijk is een gelijk speelveld tot stand te brengen geeft 76% 
(N=28) van de griffiers aan dat er geen gelijk speelveld tot stand kan komen 
momenteel. Het is van belang om deze nadelen in gedachte te houden wanneer we 
spreken over de behoefte naar digitaal vergaderen. Een aantal griffiers heeft 
aangegeven dat het hybride vergaderen op een technisch gebied wel mogelijk is, maar 
dat het niet wenselijk is om te realiseren vanwege de hierboven genoemde nadelen of 
wegens een politieke keuze. 
Toch zijn er ook griffiers die mogelijkheden zien in het digitaal en hybride vergaderen. 
Als we kijken naar de voordelen die genoemd zijn, is te zien dat de toegankelijkheid en 
de efficiëntie sterk naar voren komen. Hybride vergaderen zou voor iedereen de 
mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de vergaderingen. Zo zouden raadsleden 
die positief zijn getest op corona bijvoorbeeld toch deel kunnen nemen aan de 
vergadering, net als raadsleden die zich in het buitenland bevinden of op een andere 
manier niet aanwezig kunnen zijn. Op deze manier worden er geen raadsleden 
uitgesloten en gaan er geen stemmen verloren, wat een positief effect kan hebben op 
het democratische gehalte van de gemeenteraad.  
 
Wensen griffiers 
Om de wensen van griffiers met betrekking tot hybride vergaderen concreet in beeld 
te brengen, zijn er een aantal punten van belang. Deze punten hebben voornamelijk 
betrekking op het verminderen van de nadelen, die door de griffiers zijn genoemd. 
Hieruit volgen de volgende wensen van griffiers met betrekking tot hybride 
vergaderen:  
 
-          Behoefte aan sociale interactie 
In dit onderzoek is naar voren gekomen dat sociale interactie tussen raadsleden een 
belangrijk aspect is binnen de gemeentelijke politiek. Zo missen raadsleden het 
contact in de gang of bij de koffie achteraf. Het belang van sociale interactie dient dus 
ook in gedachte te worden genomen als er gekeken wordt naar hybride vergaderen. 
 
-          Bevorderingen voor een dynamisch politiek debat 
Het statische karakter van hybride vergaderen schaadt het politieke proces. Om het 
hybride vergaderen wenselijker te maken, dienen er innovaties gedaan te worden op 
technisch gebied in hardware en software. 
 
-          Creëren van een gelijk speelveld tijdens hybride vergaderingen 
Het hybride vergaderen zorgt momenteel nog voor een te grote scheiding tussen 
fysiek en digitaal. Daarom moet er gezocht worden naar manieren om deze twee 
verschillende domeinen met elkaar te laten fuseren en beter te laten interacteren, 
zodat iedereen binnen de vergadering gelijke kansen heeft om zijn/haar stem te laten 
horen. 
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-          Toegankelijkheid  
Het hybride vergaderen zorgt voor meer toegankelijkheid voor raadsleden, maar het 
zou ook mogelijkheden kunnen bieden voor een verhoogde burgerparticipatie. 
Hybride vergaderen kan daarom een rol spelen in de modernisering en digitalisering 
van de lokale democratie. 
 
-  Efficiëntie  
Omdat dit als een van de grootste voordelen van hybride vergaderen wordt gezien, 
toont dit aan dat er binnen een deel van de gemeenten de wens bestaat om het proces 
van de gemeentelijke politiek efficiënter te maken. Inspelen op hybride vergaderen 
kan hier mogelijkheden creëren om de bestaande processen efficiënter uit te voeren. 
Voorbeelden hiervan zijn het houden van hybride informatiebijeenkomsten of 
commissievergaderingen.  
 
Randvoorwaarden 
In het volgende onderdeel zullen de randvoorwaarden worden besproken, die vanuit 
de griffiers naar voren zijn gekomen om het hybride vergaderen mogelijk te maken. 
Deze randvoorwaarden scheppen ook een concretere blik over de manieren waarop 
de bovengenoemde wensen met betrekking tot hybride vergaderen gerealiseerd 
kunnen worden. 
  
Om hybride vergaderen mogelijk te maken zal er eerst gewerkt moeten worden aan 
de vaakst genoemde randvoorwaarden, namelijk de techniek en kennis. De meesten 
griffiers gaven aan dat binnen deze twee aspecten nog een grote slag te maken is, 
voordat er hybride vergaderd zou kunnen worden. Het concept ‘techniek’ is hier in de 
breedste zin van het woord toegepast. Aanpassingen betreffende de techniek 
betekende voor de ene griffier dat er meer schermen of microfoons beschikbaar 
moeten zijn in de raadzaal en voor de ander juist beter software. Het komt er vooral op 
neer dat voor veel griffiers de huidige techniek nog niet passend is voor een hybride 
vergadervorm. Hier komt ook het tweede meest genoemde aspect in terug, de kennis. 
Voor veel griffiers is de kennis nog een issue voordat er hybride vergaderd kan worden, 
zowel die van henzelf als van de raadsleden. Voor veel gemeenten is de kennis en 
gebruiksvriendelijkheid van een online vergadersysteem nog niet op het niveau dat 
hybride vergaderen toelaat. Verder valt op dat griffiers uit gemeenten kleiner dan 
50.000 inwoners vaker begonnen over randvoorwaarden als budget of extra 
ondersteuning. In grotere gemeenten kwamen vaker de randvoorwaarden van kennis 
of betere techniek naar voren. Er is hier een mogelijk verband tussen de grote van de 
gemeenten en de randvoorwaarden die gesteld worden om hybride te kunnen 
vergaderen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat grotere gemeenten meer 
financiële middelen tot hun beschikking hebben en gemakkelijker issues omtrent 
extra werknemers of budget voor techniek kunnen verhelpen. Overigens laten de 
resultaten uit de interviews ook zien dat deze verklaring niet altijd opgaat. Zo geven 
enkele griffiers uit kleinere gemeenten dezelfde randvoorwaarden als griffiers uit 
grotere gemeenten. 
  
Uit de interviews blijkt ook dat een griffier die volledig op de hoogte is van hybride 
vergaderen, randvoorwaarden als techniek minder als een issue ziet. Dit komt mogelijk 
doordat griffiers die meer ervaring hebben met techniek makkelijker gebruik maken 
van mogelijke online programma’s die hybride vergaderen ondersteunen. Deze factor 
is dus afhankelijk van de persoon. Een griffier die meer kennis en ervaringen heeft met 
techniek zal techniek niet als eerste randvoorwaarde noemen. Wanneer er wordt 
gekeken naar de raad, is te zien dat iedereen op de hoogte dient te zijn. Zowel griffiers 
uit grotere en kleinere gemeenten geven aan dat iedereen uit de raad op de hoogte 
moet zijn van hoe hybride vergaderen werkt, voordat het kan slagen. In deze gevallen 
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is het gunstig dat de griffier voldoende (technische) kennis heeft, maar zal toch ook 
eerst de raad op de hoogte moeten zijn. Daarnaast is er voor een aantal gemeenten 
nog een issue omtrent de raadzaal zelf. In sommige gemeenten is de zaal niet geschikt 
voor hybride vergaderen, doordat de 1,5e meter afstand tussen aanwezigen niet 
gegarandeerd kan worden of omdat looproutes niet aangelegd kunnen worden in 
verband met te smalle (door)gangen. De meeste gemeenten die deze issue noemden, 
vergaderen in een oudere raadzaal waardoor er soms geen aanpassingen verricht 
konden worden. 
 
Opvallend is dat slechts 22% (n=8) van de geïnterviewde griffiers aangeeft het te redden 
met de huidige ondersteuning die ze krijgen voor hun werk. De overige 78% (n=28) 
geeft aan extra ondersteuning te willen, mocht er hybride/online vergaderd moeten 
worden. Deze redenen bestaan uit extra ondersteuning op het gebied van ICT, extra 
kennis over online/hybride vergaderen, extra ondersteuning op het gebied van 
personeel en extra ondersteuning op het gebied van de organisatie/logistiek. Hierin 
geven de meeste griffiers aan dat extra ondersteuning op het gebied van ICT het 
belangrijkst is. Mocht er hybride vergaderd worden, zal er dus op het gebied van 
ondersteuning nog een slag gemaakt moeten worden. Het is overigens opmerkelijk, 
kijkend naar de resultaten van de randvoorwaarden, dat techniek en kennis toch hoger 
scoren dan extra ondersteuning voor hybride vergaderen. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat techniek en ondersteuning in zekere zin samenhangen. Om hybride 
vergaderen mogelijk te maken, zou voor veel gemeenten de ondersteuning betekenen 
dat er extra personeel moet komen op het gebied van ICT. Door extra ondersteuning 
te krijgen met betrekking tot de techniek zal de randvoorwaarde van goed werkende 
techniek makkelijker gehaald worden. Een ICT-specialist zou bijvoorbeeld de griffier 
kunnen helpen bij het opzetten van een goede hybride vergaderomgeving. Dit is 
namelijk een terugkerend onderwerp geweest in de interviews.  
 
Mocht hybride vergaderen in de toekomst een optie worden, dan zal er op 
technologisch gebied het een en ander aangepast moeten worden. Uit onze resultaten 
blijkt dat slechts 11% (n=4) van de ondervraagde griffiers de huidige techniek geschikt 
achten voor het houden van een hybride vergadering. De overige griffiers geven aan 
dat huidige techniek nog niet ver genoeg ontwikkeld is. De grootste tekortkoming 
binnen de huidige vergadersoftware is dat ze niet geschikt zijn voor het houden van 
een levendig debat. De meeste griffiers geven aan dat de huidige systemen niet de 
juiste vergader-dynamiek weergeven waardoor de kwaliteit van het online en hybride 
vergaderen niet op eenzelfde niveau is als een fysieke vergadering. Om hybride 
vergaderen in de toekomst mogelijk te maken zal dit probleem verholpen middels 
innovatie op het gebied van vergadersoftware. Met als voornaamste wens dat 
toekomstige software meer een levendig debat moet kunnen ondersteunen en de 
applicaties gebruiksvriendelijker moeten zijn voor de gebruiker. 
 
Naast de problemen rondom de levendigheid van het debat zal ook gewerkt moeten 
worden aan een snellere en stabielere verbinding voordat hybride vergaderingen 
gehouden zouden kunnen worden. Dit om zo min mogelijk vertraging te hebben 
tussen de fysieke en online deelnemers aan de vergadering en een zo gelijk mogelijk 
speelveld te creëren. Mocht hybride vergaderen in de toekomst gangbaar worden zal 
dit gelijke speelveld altijd een pijnpunt blijven voor veel gemeenten wat niet direct 
oplosbaar is zonder technologische ontwikkelingen en verbeteringen in de 
vergadersoftware. 
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Aan de hand van de verschillende randvoorwaarden, kan er een randvoorwaarde-
piramide worden opgesteld. De antwoorden met betrekking tot de randvoorwaarden 
volgen elkaar namelijk op en laten zien welke issues gemeenten tegenkomen zodra ze 
de stap van fysiek/online naar hybride vergaderen willen maken. Deze piramide maakt 
inzichtelijk wat er nodig is om hybride te kunnen vergaderen. De niveaus bouwen zich 
op, totdat er een situatie is waarin er hybride vergaderd kan worden. Trede 1 kan 
worden gezien als een basisvereiste en trede 7 als een situatie waarin hybride 
vergaderd kan worden.  
  

Trede 1. De vergaderzaal moet beschikbaar en passend zijn voor een gedeeltelijk    
fysieke vergadering. 

 
Trede 2. Er moeten genoeg financiële middelen beschikbaar zijn om de kosten   

van het hybride vergaderen te dekken. Kosten hierbij zijn de aanschaf van   
een online vergadersysteem, stemapplicatie en de apparatuur bij de 
deelnemers thuis en in de vergaderzaal. 

  
Trede 3. Er moet ondersteuning beschikbaar zijn om een hybride vergadering te   

kunnen faciliteren. Hierbij kan worden gedacht aan ondersteuning op   
het gebied van ICT of een helpdesk voor vragen van raadsleden. 

 
Trede 4. Er moet op het gebied van techniek de juiste apparatuur zijn die hybride     

vergaderen toelaat. Denk hierbij aan schermen in zaal, microfoons, 
webcams, maar ook internetverbinding bij zowel de raadzaal als bij de 
deelnemers online. 

 
Trede 5. De deelnemers van de vergadering moet kunnen werken met de hybride    

vergadervorm. Hierbij komt het aspect ‘kennis over het hybride   
vergaderen’ naar voren en zal het systeem gebruiksvriendelijker moeten   
zijn, zodat nieuwere gebruikers gemakkelijk kunnen deelnemen. 

 
Trede 6. Er moet een passende stemapplicatie zijn bij het gekozen   

vergadersysteem. Het is hierbij van belang dat deze applicatie   
gebruiksvriendelijk, transparant en betrouwbaar is voor de deelnemers   
en toeschouwers. 

 
Trede 7. Er moet door de deelnemers van de vergadering nagedacht worden over   

de regels en voorwaarden van een hybride vergadering. Zo dient er te   
worden nagedacht hoe een gelijk speelveld gegarandeerd kan worden   
en hoe vrij raadsleden zijn om online/ fysiek aan te sluiten bij een   
vergadering. 
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Binnen dit behoefteonderzoek is gezocht naar het antwoord op de vraag: “Wat zijn de 
In dit behoefteonderzoek is er gezocht naar het antwoord op de volgende vraag: ‘’Wat 
zijn de wensen van griffiers met betrekking tot een hybride vergaderomgeving en 
wat is er nodig om dit te realiseren?’’. Om deze vraag te beantwoorden zijn er drie 
deelvragen opgesteld.  
 
Deelvraag 1: Wat is de huidige stand van zaken omtrent de vergaderfaciliteiten 
van de gemeenteraad? 
Als er gekeken wordt naar de huidige stand van zaken omtrent de vergaderfaciliteiten 
van de verschillende gemeenteraden zijn er een aantal punten binnen dit onderzoek 
die naar voren zijn gekomen: 
Van alle gemeenten uit dit onderzoek heeft 70% (n=25) digitaal vergaderd en 22% (n=8) 
heeft zowel digitaal als fysiek vergaderd. De resterende 8% (n=3) heeft enkel op een 
fysieke wijze vergaderd.  In de huidige digitale vergaderomgeving worden 
verschillende technische tekortkomingen ervaren. De drie grootste technische 
tekortkomingen hierbinnen zijn: 
 
-          De internetverbinding van raadsleden (58% (n=21)) 
-          De kennis van raadsleden over digitaal vergaderen (34% (n=12)) 
-          Het werken met maar één device (8% (n=3)) 
 
Gekeken naar de behoefte om hybride te vergaderen, hebben 23 van 36 (64%) griffiers 
aangegeven dat er geen toekomst in hybride vergaderen zit of dat er substantiële 
aanpassingen moeten plaatsvinden om hybride vergaderen wel mogelijk te maken. 
Deze aanpassingen zijn sterk te herleiden uit de nadelen die griffiers genoemd hebben 
omtrent hybride vergaderen: 
 
-          Het ontbreken van een gelijk speelveld (42% (n=15)) 
-          Het statische debat (16% (n=6)) 
-          Het ontbreken van sociaal contact (24% (n=9)) 
-          Technische tekortkomingen hardware en software (10% (n=4)) 
-  Ontbrekende transparantie bij stem applicaties (8% (n=3)) 
 
Ook is het van belang om mee te nemen dat wanneer de griffiers specifiek gevraagd 
werd naar het wel of niet aanwezig zijn van een gelijk speelveld 76% (n=27) van de 
griffiers aangeeft dat er geen gelijk speelveld is bij hybride vergaderen. 
 
Deelvraag 2: Welke wensen hebben griffiers met betrekking tot een hybride 
vergaderomgeving? 
Op basis van de resultaten uit de interviews komt naar voren dat de griffiers een aantal 
wensen hebben met betrekking tot hybride vergaderen, zodat het hybride vergaderen 
een wenselijke vorm van vergaderen wordt. Deze kunnen als volgt worden 
samengevat: 
 

1. Er heerst een algemene wens onder griffiers om zo snel mogelijk terug te keren 
naar  fysiek vergaderen. Hierbij kan een samenhang gezien worden met het 
missen van sociaal contact. 

 
2. Het efficiënter maken van de gemeentelijke politiek door commissie- en 

informatievergaderingen in hybride vorm te houden. 
 

Conclusie 
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3. Een verhoogde toegankelijkheid voor raadsleden en burgers om deel te nemen 
aan de vergaderingen. 

 
4. Ook dienen er aanpassingen te worden gedaan in de software en hardware om 

een gelijk speelveld bij hybride vergaderen mogelijk te maken. Deze worden 
onder deelvraag 3 benoemd. 

 
5. Er moet gekeken worden naar de mogelijkheid om de huidige wet uit te 

breiden, zodat hybride vergaderen een mogelijke vergadervorm wordt voor 
gemeenteraden. Daarop aansluitend moet er gekeken worden naar de 
mogelijkheid om in een hybride vergadering te kunnen besluitvormen. 

 
Deelvraag 3: Wat is er nodig om hybride vergaderen mogelijk te maken? 
Om de wensen van de griffiers te kunnen verwezenlijken zijn er een aantal 
randvoorwaarden gesteld: 
 
1.  Aanpassingen techniek 
Op technisch gebied dienen aanpassingen te worden gedaan om het politiek debat en 
het ongelijke speelveld recht te trekken.  Deze aanpassingen zijn onder te verdelen in 
aanpassingen aan software en hardware. 
 
Aanpassingen aan software: 
-          De mogelijkheid om iedereen tegelijkertijd in beeld te krijgen. 
-       Betere positie voor de voorzitter creëren, waarbij er meer overzicht is tussen het 
fysieke en digitale deel van de vergadering. Daarnaast moet er inzichtelijker te worden 
gemaakt wie wil interrumperen en in welke volgorde dit moet gebeuren.  
-          Betere opties voor digitale deelnemers om in te spreken tijdens de vergadering. 
-  Betere transparantie van stemapplicaties door stemresultaten inzichtelijker te 
maken voor raadsleden en toeschouwers.  
 
Aanpassingen aan hardware: 
-          Schermen aanbrengen in de zaal, zodat alle online deelnemers zichtbaar zijn voor 
de aanwezigen in de raadszaal. 
-          Zorgen voor de aanleg van een betere internetverbinding, zodat er geen 
vertragingen ontstaan in de stream en het contact tussen de fysieke en online 
deelnemers vloeiend kan verlopen.  
 
2.    Kennis 
Wanneer er vanuit de raad de wens is om hybride te vergaderen, dienen raadsleden 
allen de benodigde kennis te bezitten om effectief te kunnen participeren in een 
hybride vergaderomgeving.  
 
3.  Gelijk Speelveld met bijkomende regels en afspraken  
Er dienen duidelijke regels opgesteld te worden met betrekking tot het hybride 
vergaderen, zodat het gelijke speelveld onder raadsleden gemaximaliseerd wordt. 
Hierin moet er ook nagedacht worden over regels omtrent keuze in fysiek of online 
deelname aan een vergadering.  
 
4.    Ondersteuning 
78% (n=28) van de griffiers geeft aan niet over de kennis te beschikken om hybride te 
kunnen vergaderen. Daarnaast levert het voor een deel van de griffiers een verhoogde 
werkdruk op. Zo kwamen enkele griffiers niet toe aan hun eigenlijke taken tijdens de 
raadsvergadering, gezien ze druk waren met technische mankementen.  
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Om deze reden is er extra ondersteuning gewenst op verschillende gebieden met 
betrekking tot het griffierschap. Er dient hierbij oog te zijn voor de extra kosten die deze 
ondersteuning met zich mee zal brengen. Deze (extra) ondersteuning kan op een 
aantal punten gerealiseerd worden: 
 

• Meer ondersteuning met betrekking tot ICT en techniek. 
• Extra personeel op de griffie om de werkdruk te verminderen.  
• Meer kennis beschikbaar en betere kennisoverdracht vanuit de organisatie 

m.b.t. vergaderfaciliteiten. 
• Extra ondersteuning op het gebied van organisatie/logistiek vanuit gemeente. 

 
5.   Financiële middelen 
Een gemeente dient over de financiële middelen te beschikken om hybride 
vergaderen te kunnen realiseren. De hoogte van het benodigde bedrag is afhankelijk 
van de uit te voeren aanpassingen.  
 
De overgang naar het online vergaderen is in veel gemeenten niet zonder slag of stoot 
gegaan, maar het heeft wel de deur geopend om de mogelijkheden van het hybride 
vergaderen te verkennen. Het hybride vergaderen brengt veel kansen met zich mee 
om de gemeentelijke politiek toegankelijker en efficiënter te maken. Echter dienen er 
nog wel aanpassingen in techniek te worden gedaan om het wenselijker te maken. Het 
zou zonde zijn om de opgedane kennis overboord te gooien zodra er weer fysiek 
vergaderd mag worden. Het hybride vergaderen brengt mogelijkheden met zich mee 
met betrekking tot de digitalisering van de democratie.  
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Bijlage 1. Interviewvragen griffiers 

 
Dit interview is onderdeel van het behoefteonderzoek naar goede digitale faciliteiten 
binnen de gemeenteraad met betrekking tot hybride vergaderen. De vragen zullen gesteld 
worden aan de hand van 8 verschillende thema’s. Deze thema’s zijn afkomstig uit het derde 
en laatste onderzoeksrapport van de Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming. Het interview zal maximaal 60 minuten duren. Wij 
bedanken u alvast voor uw medewerking! 
 
Aanpassingen technische apparatuur (Vergaderzaal en thuis) 

1. Wordt er binnen uw gemeente fysiek of digitaal vergaderd? 
 

2. Zijn er aanpassingen gedaan in de raadzaal voor het vergaderen in coronatijd en zo 
ja, welke? 
 

3. Wat zijn de grootste tekortkomingen met betrekking tot de techniek die 
raadsleden ervaren wanneer zij vanuit huis vergaderen? 

 
Aanpassing systeem (raadssysteem en stemapplicaties) 
Digitaal beraadslagingssysteem (Teams, Zoom etc.) 

4. Welk systeem gebruikt u om digitaal te beraadslagen? (Specifieke reden?) 
 

5. Wat mist u binnen het huidige gebruikte systeem om uw werk efficiënter en 
gemakkelijker uit te kunnen voeren? Hoe kan dit systeem verbeterd worden?  

 
Raadsinformatiesysteem 

6. Welk systeem gebruikt u als raadsinformatiesysteem? (Specifieke reden?) 
 

7. Wat mist u binnen het huidige gebruikte systeem om uw werk efficiënter en 
gemakkelijker uit te kunnen voeren? Hoe kan deze verbeterd worden?  

 
Stemapplicaties 

8. Gebruikt u een digitale applicatie bij het stemmen in de digitale 
raadsvergadering? 

 
Hybride vergaderen met een gelijk speelveld 

9. Is door leden van de raad in uw gemeente de wens geweest om hybride te 
vergaderen (d.w.z. een combinatie van fysieke en digitale deelnemers)? 

 
10. Is er in uw gemeente al gewerkt met een hybride vorm van vergaderen? 

 
11. Hoe kijkt u tegen hybride vergaderen aan? Is het in uw ogen een wenselijke 

manier van vergaderen? 
 

12. Wat is er op technisch gebied nodig om hybride vergaderen te faciliteren? 
 

13. Denkt u dat er sprake is van een gelijk speelveld tussen digitale en fysieke 
deelnemers aan een hybride vergadering? 
 

14. Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot hybride vergaderen? Zou het in de 
toekomst wellicht worden toegestaan? 

Bijlage 
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Positie griffiers (onderhoud/informatie verdeling, prioriteiten) 

15. Op welke punten zou een toekomstige wettelijke regeling voor digitale 
beraadslaging en besluitvorming er anders moeten uitzien dan de Tijdelijke wet 
die op 9 april jl. in werking is getreden? 
 

16. Welke (rand)voorwaarden zijn er in uw ogen nodig voor digitaal vergaderen in de 
toekomst? (in het speciaal voor de positie van de griffier) 
 

17. Zou u voor een mogelijke hybride vergadering binnen uw gemeente 
ondersteuning nodig hebben op gebieden als: 
communicatie/ict/(raads)onderzoek. Hierbij gaat het vooral of de positie haalbaar 
blijft met deze extra taken. 

 
 

Bijlage 2. Urenraming 

 
Voor aanvang van het onderzoek is de onderstaande urenraming opgesteld. Onder de 
tabel vindt u een korte toelichting per onderdeel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooronderzoek en opstellen offerte 
Voor een goede start aan de opdracht is een gedegen vooronderzoek vereist. Deze tijd 
werd aangewend om een snelle scan te kunnen maken van de stand van zaken en 
relevante literatuur.  Ook de kennismaking met de opdrachtgever is meegenomen in 
het vooronderzoek.  

Onderdeel Aantal uren 
 

Vooronderzoek en opstellen offerte 70 
 

Deskstudy naar bestaande literatuur 70 
 

Interviews onder Griffiers (36 interviews) 200 
 

• Voorbereiding                                           
• Afnemen interviews 
• Verwerken resultaten 

  

  

Opstellen eindrapport + presentatie 170 
 

Vergaderingen 80 
 

Tussentijds contact met opdrachtgever 15 
 

Planning interviews (contact leggen en 
houden met griffiers) 

35 
 

Totaal 640 
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Deskstudy naar bestaande literatuur 
Na het vooronderzoek en de kennismaking is gestart met een zogeheten deskstudy 
naar relevante literatuur over digitaal vergaderen. De evaluaties die door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gedaan werden hierin 
meegenomen. Ook werd gezocht naar verdere relevante literatuur. 
 
Interviews onder griffiers 
Zoals beschreven in de methodologie werden er 36 interviews gehouden onder 
griffiers. Vervolgens werd een transcript gemaakt van de interviews.   
 
Opstellen eindrapport + presentatie 
Om de resultaten van het onderzoek inzichtelijk te kunnen maken voor de 
opdrachtgever is er een eindrapport opgesteld. De resultaten van het onderzoek zullen 
tevens worden toegelicht in een presentatie.  
 
Vergaderingen 
Tussentijds zijn er vergaderingen gehouden om het onderzoeksproces te kunnen 
sturen.  

Tussentijds contact met de opdrachtgever 
Gedurende de opdracht is er nauwgezet contact gehouden met de opdrachtgevers. 
Ook is er een tussentijdse presentatie gegeven om de opdrachtgevers op de hoogte te 
brengen van de resultaten.  
 
Planning interviews 
Hieronder valt het mailcontact met de griffiers voor het maken van de afspraken voor 
de interviews. Ook het zoeken naar griffiers en het houden van contact vallen 
hieronder. 
 
 


