
DE DIGITALE 
GEMEENTERAAD
Behoefteonderzoek naar goede digitale faciliteiten



Hoofdvraag:
Wat zijn de wensen van griffiers met betrekking tot een 
hybride vergaderomgeving en wat is 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?



§ 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 

§ De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken
met de ’Monitor Vergaderingen’ van Democratie    
in Actie

Onderzoeksopzet

“

”



Huidige stand van zaken omtrent 
vergaderfaciliteiten

80% heeft aanpassingen 
gedaan aan de raadszaal

58% heeft last van een 
vorm van
internetproblemen 
tijdens vergaderingen

70% vergadert digitaal 8% vergadert fysiek 22% heeft zowel fysiek 
als digitaal vergaderd

61% maakt geen gebruik 
van een stemapplicatie

34% ervaart een tekort 
aan technische kennis 
bij raadsleden 
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Voor- en nadelen hybride vergaderen

“
”

76% van de griffiers geeft binnen het gehele 
onderzoek aan dat er in geen enkel geval 
sprake kan zijn van gelijk speelveld.
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§ 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’. 

Verwachtingen met betrekking tot hybride 
vergaderen
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Technische benodigdheden hybride 
vergaderen

Het plaatsen van 
schermen in de raadszaal  
om digitale deelnemers in 
beeld te kunnen brengen

Innovaties binnen de 
software om het debat 

te bevorderen

Een stabiele en goed 
werkende 

internetverbinding, 
zowel thuis als in de 

raadszaal

Specifiekere technische 
aanpassingen 

verschillend per 
gemeente

“
”

Opvallend is dat de grootte van 
de gemeente van invloed is op 
de technische benodigdheden 
voor hybride vergaderen.



De techniek

Kennis

Extra ondersteuning

Financiële middelen

Stemmogelijkheden

Aanpassingen aan de raadszaal

Geen randvoorwaarden nodig

Kwaliteit en beschikbaarheid passende techniek

Benodigde basiskennis voor succesvolle deelname

Genoeg mankracht om hybride vergaderen 
mogelijk te maken

Investeringen die nodig zijn om hybride 
vergaderen mogelijk te maken
maken 

Een passende stemapplicatie moet 
ontwikkeld/aangeschaft worden

Aangepaste inrichting om hybride vergaderen 
mogelijk te maken 

Er worden door sommige gemeenten geen extra 
randvoorwaarden gesteld

Randvoorwaarden
Als uitkomst van alle  afgenomen interviews
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