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In deze notitie formuleert het FVO enkele uitgangspunten ten behoeve van de agendacommissie 
om de vergadervorm in coronatijd te bepalen.

Risiconiveau
De minister van VWS stelt periodiek vast op welk risiconiveau een regio zit: waakzaam (niveau 
1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3) of zeer ernstig (niveau 4). Bij risiconiveau 4 mogen 
maximaal 30 personen bijeen komen; bij risiconiveau 3 zijn dat maximaal 50 personen en bij 
risiconiveau 1 maximaal 100 personen. Raadsvergaderingen vormen een expliciete uitzondering: 
hiervoor geldt steeds een maximum van 100 personen.

Begin juni a.s. wijzigt het huidige risiconiveau naar verwachting van 4 naar 3; per 30 juni a.s. is 
de verwachting dat het niveau verder daalt naar 1. De bovengenoemde wijziging in risiconiveaus, 
de snelle stijging van het aantal gevaccineerde personen en de wens bij een meerderheid van de 
raad om meer fysiek te vergaderen zijn aanleiding de eerder gemaakte keuzes van de 
vergadervormen te herijken.
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Type bijeenkomst Risiconiveau 1
Waakzaam

Risiconiveau 2 
Zorgelijk 

Risiconiveau 3
Ernstig 

Risiconiveau 4
Zeer ernstig

Informatiebijeenkomste
n
Werksessie 

digitaal
fysiek

digitaal
fysiek

digitaal
digitaal

digitaal
digitaal

Sprekersplein niet niet niet niet
Commissievergaderingen fysiek fysiek digitaal digitaal
Openbare vergaderingen 
auditcommissie, 
werkgeverscommissie, 
agendacommissie en 
FVO

digitaal digitaal digitaal digitaal

Besloten vergaderingen 
waarin niet-openbare 
informatie wordt 
besproken (*)

digitaal/fysiek digitaal/fysiek digitaal/fysiek digitaal/fysiek

Werkgroepen fysiek fysiek digitaal digitaal
Raadsvergaderingen fysiek fysiek digitaal digitaal

(*) 
 Voorkeur voor fysiek vanwege het risico dat er mensen meeluisteren voor wie de informatie niet 

bestemd is. Dit geldt bv. voor besloten gedeelten van commissievergaderingen, het FVO en de 
vertrouwenscommissie. 

 Agendacommissie 06-01-2021: Heeft een voorkeur om de besloten vergaderingen bij een 
risiconiveau 3 of 4 digitaal te houden. In geval van een bijeenkomst die deels besloten en deels 
openbaar is moet er maatwerk worden geleverd.

 FVO 06-01-2021: De vertrouwenscommissie vergadert bij risiconiveau 3 en 4 niet digitaal.
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HOOFDREGEL
Risiconiveaus 1 en 2 fysiek, tenzij het door omstandigheden beter is om 

digitaal bijeen te komen. zonder publiek (met livestream 
wordt voldaan aan openbaarheid) en altijd met 
maatregelen (1,5 meter afstand.

Risiconiveaus 3 en 4 digitaal, tenzij…
UITZONDERINGSSITUATIES
Informatiebijeenkomsten (behalve 
werksessies)

Zijn zeer geschikt om ook in de toekomst digitaal te 
blijven doen

Sprekersplein zal in alle risiconiveaus in aangepaste vorm moeten 
plaatsvinden: in geval van fysiek geen grote groepen in 
een binnenruimte bijeen in een informele setting

Besloten vergaderingen voorkeur voor fysiek vanwege het risico dat er mensen 
meeluisteren voor wie de informatie niet bestemd is

Bijeenkomst deels besloten en deels 
openbaar

maatwerk

Maatwerk blijft altijd van belang
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