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Digitale toegankelijkheid AB-vergaderingen 

Geachte AB-leden 

Namens het college van B&W van de gemeente Oegstgeest wil ik u een verzoek doen met betrekking tot 
de toegankelijkheid van de AB-vergaderingen. Deze verzoeken richten wij ook aan andere 
Gemeenschappelijke Regelingen (GR) waar onze gemeente aan deelneemt. 

Digitale toegankelijkheid AB-vergaderingen behouden 
De coronapandemie heeft geleid tot onder meer grootschalig thuiswerken en vergaderen op afstand. AB 
vergaderingen waren voor de pandemie bij de meerderheid van de GR'en al fysiek toegankelijk voor 
burgers en raadsleden. Door de snel veranderende werksituatie zijn de digitale mogelijkheden om AB 
vergaderingen te volgen of bij te wonen sterk verbeterd of in sommige gevallen als nieuwe optie 
geïntroduceerd. Deze verbeteringen op het gebied van digitale toegankelijkheid heeft de gemeenteraad 
van Oegstgeest als een gunstige bijkomstigheid ervaren. Daarom willen wij u de wens kenbaar maken om 
deze toegankelijkheid ook in de toekomst te waarborgen. 

Informatie over AB-vergadering duidelijk vermelden op website 
Momenteel zijn bij de meeste gemeenschappelijke regelingen de AB-vergaderingen digitaal toegankelijk. 
Volgens de informatie waarover wij beschikken over de ODWH zijn de uitzendingen van deze 
vergaderingen digitaal te volgen voor toehoorders, zonder dat daar een aanmelding voor vereist is. Verder 
zijn de verslagen van de ODWH te verkrijgen via website, onder het kopje 'Opdrachtgevers/Extranet'. Wij 
verzoeken u om beide onderwerpen duidelijk op de website te plaatsen, zodat eenieder weet hoe deze 
zaken te vinden. 

Graag ontvangen wij vóór het jaareinde een reactie waarin u; 
reactie geeft op ons verzoek om de digitale en fysieke toegankelijkheid van eenieder ook ná de 
coronapandemie te behouden; 
ons kenbaar maakt of deze informatie eenvoudig vindbaar is gemaakt op de website. 
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PrO, VVD, Hart voor Oegstgeest, CDA, D66 

Transparantie van bestuur 

Aangenomen/Verworpen met: stemmen voor.(7.....I 
Stemmen tegen...9....................... 

Motie 

De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen 8 juli 2o21; 

Constaterende dat: 
De grip die vanuit raden op gemeenschappelijke regelingen is als wisselend wordt ervaren, 
mede vanwege de grote afstand tussen de Raden en de gang van zaken binnen (het bestuur 
van) de gemeenschappelijke regeling; 
Al jarenlang erover wordt gesproken, maar structurele positieve ontwikkelingen in het 
verbeteren/verkleinen van de afstand tot dusver (nog) niet hebben plaatsgevonden. 

Overwegende dat: 
De openbare vergaderingen van de Algemene Besturen van de gemeenschappelijke 
regelingen in het algemeen overdag zijn; 
Deze vergaderingen weliswaar openbaar zijn, maar door de organisatie hiervan niet of 
nauwelijks te volgen is voor een gemiddeld raadslid; 
Vergaderingen ook digitaal te volgen moeten zijn of teruggekeken moeten kunnen worden; 
Terugkoppeling over de besluitvorming veelal leidt tot een beperkt beeld; 
De informatiepositie van raadsleden moet verbeteren. 

Verzoekt het college dan wel alle door de Oegstgeester gemeenteraad verkozen AB-leden: 
In het Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke regelingen nadrukkelijk te pleiten voor en 
in te zetten op het digitaal toegankelijk maken van de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur zodat deze vergaderingen voor raadsleden en inwoners navolgbaar zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Voor de fractie van PrO, Voor de fractie van de VVD, 

Voor de fractie van Hart voor Oegstgeest, Voor de fractie van het CDA, 

Voor de fractie van D66, 


