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Geachte heer Bagchus,

Enkele vragen, overwegingen en voorstellen willen wij inbrengen:

Het betreft de Wet houdende voorziening voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via 
digitale weg in provincies, gemeenten en waterschappen (Tijdeiijke wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten en waterschappen).

De commissarissen van de Koning waarderen de voortvarende en inhoudelijk gedegen 
inbreng van het ministerie van BZK door middel van deze voorliggende spoedwet, die het 
beraadslagen en het nemen van besluiten in de democratische organen mogelijk (blijven) 
maken in de huidige bijzondere omstandigheden.

Wij hebben met instemming kennisgenomen van de inhoud van de spoedwet waarbij wij 
ons, gezien de tijd, beperken tot de impact op de provincle(wet).

Wij ondersteunen de voorstellen naar digitalisering van een aantal
besluitvormingsprocessen. Over de in de spoedwet vereiste videoverbinding hebben we 
zorgen. Is een videoverbinding op korte termijn voor Provinciale Staten wel technisch 
haalbaar, voldoende stabiel en noodzakelijk? Cruciaal is dat we bij de stemmingen 
objectief kunnen vaststellen dat alleen statenleden deelnemen aan de beraadslaging en 
dat de stem door het betreffende statenlid is uitgebracht. Kunnen provincies deze 
videoverbinding op (zeer) korte termijn aanschaffen en functionerend krijgen? Zijn de 
verbindingen voldoende stabiel te krijgen en maakt het forse beslag van

Ministerie van van Binnenlandse Zaken 
De heer Dr. R. (René) Bagchus, 
Directeur Democratie en Burgerschap,

Naar aanleiding van uw mail van 24 maart jl. waarin u verzoekt om een reactie op het 
conceptvoorstel Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, 
gemeenten en waterschappen treft u onderstaand de reactie aan van de kring van 
commissarissen van de Koning. De ondertekende brief wordt zo snel mogelijk aan u 
gestuurd.

Postbus 55
8200 AB Lelystad
Telefoon (0320-265 650) 

Faxnummer (0320-265 654) 

Verbeekisiflevoland.nl

Onderwerp
Spoedwet digitale besluitvorming decentraal bestuur

Ons kenmerk
7584134



Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Met vriendelijk^groet,

Tot slot. Wij delen sterk het besef van de in de tekst genoemde tijdelijkheid van deze - 
vergaande - spoedwet. Wat is de beoogde invoeringsdatum van de spoedwet? En we gaan 
uit van een spoedig Koninklijk Besluit tot beëindiging hiervan zodra dit door gewijzigde 
omstandigheden weer mogelijk is.

beeldverbindingen op de digitale netwerkcapaciteit de zaak niet kwetsbaar? Onze 
gezamenlijke IPO/IDA-groep stemt hier graag gezamenlijk en op korte termijn 
werkbare opties af.

Hoe stelt de voorzitter vast dat ieder lid digitaal toegang heeft tot de beraadslaging en 
stemming zoals in artikel 1.3.2.a., dit ook in relatie tot artikel 1.2? En geeft dit niet 
een te grote afhankelijkheid van éen lid dat mogelijk bewust of onbewust geen digitaal 
toegang heeft (of aangeeft te hebben)?

Eiko Smid, kabinetschef cvdK Overijssel, e.smid@overiissel.nl of Didier Oosterom, 
kabinetschef cvdK Gelderland, d.oosteroml@qelderland.nl

Artikel 1.3 derde lid geeft de mogelijkheid om een live-uitzending te beëindigen indien 
"tenminste een tiende van de op dat moment aan de vergadering deelnemende leden 
daarom verzoekt of de voorzitter dat nodig oordeelt" De Memorie van Toelichting bij 
dit artikel spreekt enkel over een vijfde. Het ligt in de rede dat is bedoeld: ieder lid dat 
deelneemt aan de vergadering digitaal toegang heeft tot de beraadslaging en 
stemming.

Is, naast de mogelijkheden van videoverbindingen, ook beraadslaging door middel van 
audioconferencing mogelijk? En zou het borgen van de deelname aan beraadslaging en 
stemming door statenleden ook mogelijk zijn door een persoonlijk wachtwoord of 
ander veilig instrument zoals bijvoorbeeld een token?
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