
Raadsvergadering in tijden van corona

Gemeenteraad vergadert op afstand 

De maatregelen die zijn genomen om de 
verspreiding van het coronavirus in te 
dammen, raken ook de gemeenteraad 
van Lisse. Vergaderen met volledige 
gemeenteraad in de raadszaal is 
momenteel niet toegestaan. De regels 
schrijven immers voor dat iedereen een 
afstand van anderhalve meter houdt. 

Vorige week vond de eerste digitale 
raadsvergadering op afstand plaats. De 
commissievergaderingen zijn in april 
vervangen door schriftelijke vragenrondes. 
Deze waren openbaar en zijn dus gedeeld 
met pers en publiek. Op deze raadspagina 
vertellen de zes fractievoorzitters van de 
partijen in de gemeenteraad over hun eerste 
ervaringen met deze digitale vorm van 
lokale democratie.

Frank Mélotte (CDA): 
“Het is onwennig”
“In maart, net nadat de 
landelijke maatregelen waren 
afgekondigd, stond een reguliere 
raadsvergadering gepland. Die vond plaats 
op 27 maart. Toen gold de anderhalf 
meter regel al. Om de raadsvergadering 
officieel doorgang te kunnen laten vinden, 
waren uiteindelijk slechts één raadslid, de 
voorzitter en de griffier aanwezig. Om nu 
toch weer met de gehele raad te kunnen 
vergaderen, hebben we gekozen voor het 
digitale alternatief. 
Dat is onwennig. In normale vergaderingen 
zie je elkaars lichaamstaal en krijg je andere 
discussies. Maar goed, de digitale middelen 
die er zijn, maken het mogelijk dat we onze 
rol als volksvertegenwoordigers uit kunnen 
blijven oefenen. Ik ga er vanuit dat deze 
situatie nog wel een tijd zal duren. We zullen 
met elkaar moeten leren hoe we op de beste 
manier digitaal kunnen vergaderen en alle 
geluiden uit de Lissesse samenleving naar 
de digitale raadszaal kunnen brengen.”

Rob Veldhoven (Nieuw Lisse):  
“Je mist het persoonlijk 
contact”
“Geïnteresseerde Lissers moeten 
kunnen blijven volgen wat de 
gemeenteraad bespreekt en beslist. Die 
transparantie is het grootste goed. De 
vergaderingen van de gemeenteraad en 
commissies zijn daarom openbaar en blijven 
dat vanzelfsprekend ook via de digitale weg. 
Digitaal vergaderen is de oplossing voor dit 
moment. Het functioneert en is werkbaar. 
Maar ideaal is het niet. 
Een belangrijk deel van het raadswerk 
gebeurt in de interactie met elkaar. Normaal 

zie je aan de gezichtsuitdrukking van de 
andere raadsleden hoe de vlag erbij hangt. 
Het persoonlijke contact is heel belangrijk. Als 
fractievoorzitters zien en spreken we elkaar 
eigenlijk altijd drie of vier keer per week. 
Dan bespreken we ook ditjes en datjes, maar 
daarnaast wat er gebeurt in de gemeenschap. 
Natuurlijk kunnen we elkaar bellen, maar 
dat spontane contact is niet zo eenvoudig te 
vervangen. Ik hoop maar dat het allemaal niet 
te lang duurt, want eerlijk gezegd gaat de lol 
er zo wel een beetje vanaf.”

Bas van Riel (D66): 
“Het wordt een democratische 
uitdaging”
“We zijn vorige week begonnen 
met een relatief overzichtelijke 
gemeenteraadsvergadering zonder al 
te veel zware onderwerpen. Dat is maar 
goed ook, want het is echt oefenen en 
wennen. Dan heb ik het niet alleen over 
het digitale stemmen, maar vooral over 
de manier van discussie voeren. In een 
‘echte’ raadsvergadering kun je bijvoorbeeld 
tussendoor overleggen met fractiegenoten. 
Dat is nu een stuk lastiger.
Belangrijker vind ik dat we echt op moeten 
passen dat er door het digitale vergaderen 
geen besluiten doorheen schieten. Dat zou 
kunnen gebeuren omdat een raadslid niet 
op tijd zijn of haar digitale vinger op kon 
steken. Kijken we iets verder de toekomst 
in, dan ben ik ook zeker bezorgd over de 
manier waarop we als raad invulling kunnen 
blijven geven aan de participatietrajecten 
in de wijken. Of over de manier waarop 
we inhoudelijk met elkaar discussiëren 
over zware zaken als de energietransitie 
of de warmtevisie. Dat wordt echt een 
democratische uitdaging.”

Wim Slootbeek (VVD): 
“Kwestie van wennen en doen”
“Ik moet zeggen dat ik een hele 
snelle digitale ontwikkeling zie bij 
mij en de collega’s. Al vrij snel na 
de maatregelen in maart is iedereen aan het 
videobellen geslagen. Dat doen we binnen 
de fractie en nu is er dus ook een digitale 
raadsvergadering geweest. Ik denk dat ik 
namens iedereen spreek als ik zeg dat ik de 
griffie heel dankbaar ben voor al het werk 
dat is verzet om dit mogelijk te maken. 
Natuurlijk is het anders. De dynamiek 
van de vergadering is weg. Je kunt niet 
zo snel interrumperen of vragen stellen. 
Maar goed, dat is uiteindelijk een kwestie 
van wennen en doen. We moeten immers 
door en gebruik maken van de technische 
middelen die er zijn. We kunnen immers niet 

alles on hold zetten. De komende periode 
zullen we per slot van rekening toch gewoon 
een begroting en een jaarrekening moeten 
behandelen. Het raadswerk gaat door en 
we moeten roeien met de riemen die we 
hebben.”

Vincent Scheurwater (SGP/CU): 
“We kunnen niet op onze 
handen blijven zitten”
“In het Presidium hebben we 
direct besloten om digitaal 
te gaan vergaderen. We hebben als 
gemeenteraad immers ook een voorbeeldrol 
en wilden aan de buitenwereld laten zien 
dat we het virus, en de maatregelen die 
nodig zijn om ons te beschermen, serieus 
nemen. De stap naar digitaal vergaderen 
verliep volgens mij redelijk soepel. Het is 
heel anders dan normaal in de raadszaal 
vergaderen en daarmee is het wennen. 
Ik zie het als volwaardig vergaderalternatief. 
Dat moet ook wel, want we kunnen niet op 
onze handen blijven zitten. Natuurlijk slokt 
corona nu bijna alle politieke en ambtelijke 
aandacht op, maar er staan belangrijke 
onderwerpen op de agenda. Dan denk ik 
aan de Regionale Energie Strategie. Maar, 
digitaal of niet, we moeten ook reageren 
op actuele ontwikkelingen. De provincie 
Noord-Holland heeft nu een streep gezet 
door de aanleg van de Duinpolderweg. 
De gesprekken daarover moeten gevoerd 
worden, want de ontsluiting van ons dorp is 
een serieuze uitdaging.” 

Guus Mesman (PvdA): 
“Politiek is ook theater”
“Het gaat er wat serieuzer 
en zakelijker aan toe met dat 
digitale vergaderen. Je ziet 
maar een paar mensen tegelijkertijd 
in beeld en kunt niet rondkijken en 
gezichten of lichaamstaal bestuderen. 
Het viel mij best mee vorige week en ik 
denk dat het aardig ging. Maar het was 
niet zo leuk als normaal. Politiek is ook 
theater en dat werkt niet zo goed op een 
computerschermpje. Daarom zie ik het 
digitale vergaderen en de schriftelijke 
variant van de commissievergaderingen als 
een noodzakelijk kwaad.
Dat bedoel ik vrij letterlijk. De democratie 
moet doorgaan, dat is noodzakelijk. 
De komende tijd bespreken we 
immers onderwerpen als de Regionale 
Energiestrategie, de Woonvisie en Ter 
Specke. Ook digitaal en schriftelijk zal dat op 
een ordentelijke manier gaan en zal iedereen 
zal zijn zegje wel kunnen doen. Maar als ik 
eerlijk ben: voor mij is de jeu eraf.”

Gemeenteraad Lisse
De gemeenteraad bestaat uit 19 

leden verdeeld over 6 fracties. Het 

raadspresidium bestaat uit de 6 

fractievoorzitters, voorzitters van de 

commissies en de burgemeester. Elke 

maand vergadert het presidium over 

de concept-agenda’s voor de raad en 

de commissies. Het raadspresidium 

houdt zich ook bezig met procedures 

en het functioneren van de raad 

in algemene zin. Voordat de raad 

besluit, worden de onderwerpen eerst 

in de commissie Maatschappij en 

Financiën en de commissie Ruimte 

en Infrastructuur besproken. De 

raadscommissie neemt geen besluiten, 

maar adviseert de raad.

Zo kunt u raadsleden bereiken

De raad hoort graag wat er leeft in de 

gemeente. Heeft u vragen of wilt u iets 

onder de aandacht van een raadslid 

brengen? Dat kan. Op de website 

van de gemeente Lisse (www.lisse.

nl/bestuur/gemeenteraad) staan de 

contactgegevens van de raadsleden. 

In de openbare fractievergaderingen, 

die meestal op de maandag voor 

de commissie- en raadsvergadering 

plaatsvinden, bent u van harte 

welkom en heeft u de mogelijkheid 

om in te spreken. Vanwege de 

coronamaatregelen vinden de 

vergaderingen nu digitaal plaats. 

Inspreken in de raad of commissie

Wilt u iets kwijt over een onderwerp 

in de commissie dan kunt u bij het 

agendapunt ‘Burger aan het woord’ 

inspreken. In de raad kunt u alleen 

inspreken over onderwerpen die 

op de raadsagenda staan. Elke 

spreker krijgt maximaal 5 minuten, 

waarna de raads-/commissieleden 

de mogelijkheid krijgen om u vragen 

te stellen. Wilt u inspreken in de 

commissie of de raad, meldt u zich 

tenminste 2,5 uur voor het begin 

van de commissievergadering of de 

raadsvergadering aan bij de griffie via 

14 0252 of griffie@lisse.nl. Vermeld uw 

naam, adres en telefoonnummer en 

het onderwerp waarover u het woord 

wilt voeren.

Van uw gemeenteraad
De raad van Lisse is er voor u. Als raadsleden verdiepen we ons in onderwerpen die spelen 
in onze gemeente, gaan we in gesprek met inwoners, met ondernemers en met elkaar en 
nemen besluiten. Op deze pagina leest u meer over het werk van de raad en lichten we 
zaken uit die op dit moment onze aandacht hebben.

Aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief?

U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen. Stuurt u dan een e-mail 
naar griffie@lisse.nl.

Agenda
• Fractieberaden, dinsdag 11 mei
• Commissie Ruimte en Infrastructuur,  

donderdag 14 mei
• Commissie Maatschappij en 

Financiën, maandag 18 mei
• Fractieberaden, dinsdag 19 mei
• Raadsvergadering, woensdag 20 mei




