
Motie - Laatste vergadering: fysiek

De raad in openbare vergadering bijeen op maandag 24 juni 2021,

Constaterende dat
 zowel raadsvergaderingen als commissievergaderingen vanwege de coronapandemie nog 

steeds digitaal plaatsvinden;
 het aantal coronabesmettingen afneemt en het aantal gevaccineerden toeneemt;
 de besmettingsgraad onder het signaleringsniveau is gedaald;
 het risiconiveau in deze VRK regio inmiddels afgeschaald is tot ‘zorgelijk’
 sinds 5 juni de meeste locaties in Nederland weer open zijn onder voorwaarden en in binnen 

ruimtes weer 50 personen op één plaats mogen bevinden;
 dat vanaf 26 juni vrijwel alle corona beperkingen worden opgeheven en versoepeling worden 

doorgevoerd met uitzondering van 1,5m plicht;

Overwegende dat
 iedereen zich uiteraard aan de algemene coronamaatregelen moet houden;
 het mogelijk is om in het gemeentehuis van Heemstede de juiste maatregelen te treffen;
 digitaal vergaderen als hindernis ervaren wordt voor goede verstandhoudingen;
 fysiek vergaderen het politieke debat ten goede komt en procedures zoals stemmen 

versnelt;
 het de onderlinge sfeer ten goede zou komen als we de laatste raadsvergadering voor het 

reces met zijn allen in de raadszaal zouden kunnen afsluiten; 
 dat beraadslagingen fysiek kunnen plaatsvinden en stemmingen digitaal zodat iedereen kan 

deelnemen die alsnog niet fysiek aanwezig wil zijn;
 deze ‘hybride’ vorm al langer toegepast wordt in andere gemeenten;

Verzoekt de raad
 de burgemeester te adviseren om de laatste raadsvergadering voor het reces op 1 juli 2021 

op deze hybride wijze te laten plaatsvinden, dus met fysieke beraadslaging in het raadhuis 
van Heemstede (met inachtneming van de van toepassing zijnde coronamaatregelen) en 
digitale stemmning;

 na afloop, in de buitenlucht en op veilige wijze, een bescheiden glaasje te heffen op het 
aanstaande zomer reces

En gaat over tot de orde van de dag.
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