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Extra Nieuwsbrief 31 maart 2020 
 

Via deze extra nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de recente 

ontwikkelingen rondom de spoedwet die digitale besluitvorming mogelijk gaat maken, en 

de ontwikkelingen rondom het digitaal vergaderen. 

   

In deze nieuwsbrief: 

• Spoedwet naar Tweede Kamer 

• Digitaal vergaderen door commissies en PS:  

o Techniek voor digitaal vergaderen 

o Wijze van digitaal vergaderen 

    

 

Spoedwet naar Tweede Kamer 
 

De spoedwet, die het mogelijk maakt voor Staten, raden en Waterschappen om digitaal 

besluiten te nemen, is ingediend bij de Tweede Kamer. Dat betekent dat de wettekst nu 

openbaar is. De Raad van State heeft een positief advies gegeven. 

   

Planning 
Het wetsvoorstel is nu ingediend bij de Tweede Kamer. De behandeling van de spoedwet 

is voorzien op 2 april. Daarna gaat het door naar de Eerste Kamer, die volgens de 

planning op 7 april vergaderen. De laatste stap is publicatie in het Staatsblad. Deze 

planning betekent dat vergaderingen van 9 april onder de nieuwe (tijdelijke) wet kunnen 
vallen. Vanaf 9 april kan dus niet alleen digitaal worden vergaderd, maar ook worden 

besloten. 

 

Klik op onderstaande button om de tekst van het wetsvoorstel en de memorie van 

toelichting te lezen.  
 

https://mailchi.mp/2ea1e04d5c8a/extra-nieuwsbrief-actuele-ontwikkelingen-spoedwet-digitaal-vergaderen?e=aaa16b4da6


Bekijk het wetsvoorstel  
 

  

 

Digitaal vergaderen door commissies en PS 
     

Techniek voor 
digitaal vergaderen 

 

Er wordt door de ICT-afdeling van 

de provincie, in samenwerking met 

de griffie, hard gewerkt om vanaf 

volgende week digitaal vergaderen 

mogelijk te maken, te beginnen met 

de commissievergaderingen van 8 

april. 
 

Het betreft een digitale vergadertool 

waarbij rekening moet worden 

gehouden met verschillende 

factoren:  

• informatieveiligheid 

• privacy-wetgeving (AVG) 

• afstemming leveranciers van  

o het Stateninformatie-

systeem 

(vergaderapp) 
o webcast 

• technische ondersteuning 

door de provincie 

Naar verwachting vindt nog deze 

week een test plaats, waar onder 
meer de commissievoorzitters voor 

 

 

Wijze van digitaal 
vergaderen 

   

 
 

Naast de techniek, is het van belang 

heldere afspraken te maken over 

hoe digitaal wordt vergaderd. Hierbij 

zijn vragen aan de orde als:  

• wie nemen deel? 

• wat wordt in een digitale 

commissievergadering 

besproken en wat in een 

digitale PS-vergadering? 

• Hoe gaan we om met moties 
en amendementen? 

De griffie bereidt hiertoe enkele 

scenario's voor, welke worden 

voorgelegd aan de procedure-

commissie en, waar relevant, aan 

de fractievoorzitters.  

 

   

https://flevoland.us20.list-manage.com/track/click?u=638037ddfcb33a5e61d6d644b&id=26b9b5f9f0&e=aaa16b4da6


 

worden uitgenodigd. Vanzelfspre-

kend ontvangt u een handleiding 

voor het gebruik en wordt u - indien 

nodig - individuele ondersteuning 
geboden. 

 

      

 

Wij realiseren ons dat zowel de benodigde techniek als de wijze waarop 

PS wenst te vergaderen in zeer korte tijd in de steigers gezet moet 

worden. Wij houden u dan ook zo goed mogelijk op de hoogte van de 

actuele ontwikkelingen. 
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