Handreiking toegang raadsvergaderingen en
raadzaal in het stadhuis tijdens corona
De vergaderingen van de Raad van Almere zijn wél openbaar, maar vanwege corona fysiek niet voor iedereen
toegankelijk. Via de online live-stream zijn vergaderingen altijd te volgen. In de meeste gevallen zijn
vertegenwoordigers van de pers welkom. Eventuele besloten vergaderingen of gedeelten van vergaderingen zijn
per definitie alleen fysiek mogelijk en hierop zijn de gebruikelijke reglementen van toepassing.
Hieronder vindt u de afspraken daarover. Bij twijfel, benader de griffie: raadsgriffie@almere.nl of 036 5399995.
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Door corona is publiek niet toegestaan.
Online zijn alle vergaderingen live te
volgen en terug te zien.
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Inspreker

Ambtelijk
ondersteuner
Publiek

Videovergaderingen
De Raad van Almere vergadert zoveel mogelijk digitaal. Deze videovergaderingen zijn openbaar en dus live te volgen
en terug te zien.
Voor de organisatie en het goede verloop van de videovergaderingen kunnen enkele functionarissen op het stadhuis
fysiek aanwezig zijn: voorzitter, secretaris, sessieregisseur, technische ondersteuning. Vanuit de gemeentelijke
organisatie zijn functionarissen voor facilitaire ondersteuning en beveiliging op het stadhuis aanwezig. Andere
bezoekers zijn in het stadhuis niet toegestaan.
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Fysieke vergaderingen
Soms is een fysieke vergadering noodzakelijk. De wet staat toe dat een gemeenteraad fysiek bijeen komt. Dit geldt
alleen voor deelnemers aan de vergadering.
• In het geval van een carrouselvergadering zijn dat raadsleden of fractieassistenten, een portefeuillehouder en
eventueel insprekers en de pers. Is een portefeuillehouder bij een carrouselvergadering aanwezig, dan kan die
maximaal één persoon voor ambtelijke ondersteuning meenemen.
• In het geval van een plenaire vergadering zijn dat raadsleden, eventueel portefeuillehouders en de pers.
Omdat de Raad van Almere hecht aan transparantie zijn vertegenwoordigers van de pers welkom. Het stadhuis is voor
publiek gesloten, de beveiligers/bodes verlenen toegang aan leden van de pers en insprekers die zijn aangemeld.
Voor de organisatie en een goed verloop van de fysieke vergaderingen zijn op het stadhuis fysiek aanwezig: voorzitter,
secretaris, griffie en technische ondersteuning. Vanuit de gemeentelijke organisatie zijn functionarissen voor facilitaire
ondersteuning en beveiliging aanwezig. Bij besloten vergaderingen (per definitie fysiek) is een notulist aanwezig.
Voor alle anderen zijn de openbare vergaderingen online via de live-stream te volgen.
De vergaderzaal waarin de fysieke vergadering plaatsvindt, is conform de corona richtlijnen (her)ingedeeld. Volg de
aangeven routes en plaatsaanduidingen, alsmede de aanwijzingen van griffie of beveiligers.
De raadzaal is zodanig heringedeeld dat alle raadsleden tijdens plenair op voldoende afstand van elkaar zitten. De
vergaderposten (microfoon, kaartlezer en stemknoppen) zijn mobiel gemaakt en door de hele zaal verspreid.
De publieke tribune is gereserveerd voor wethouders (midden vak), aangemelde ambtelijk ondersteuners (rechtervak
na het binnenkomen door ingang 1) en pers (linkervak na het binnenkomen door ingang 2). De ruimte is beperkt, hoeft
u er niet echt bij te zijn, blijf weg.
Tijdelijke herindeling raadzaal Almere (plenair)
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Toegangsroutes raadzaal plenair
De toegang tot de raadzaal is gescheiden in vier verschillende -exclusieve- routes. Neem plaats op volgorde van
binnenkomst. Hou er rekening mee dat het moeilijk is om gedurende de vergadering de zaal te verlaten. Tenzij u aan
het uiteinde van een van de toegangsroutes zit. Gebruik bij het verlaten van de zaal dezelfde route als bij het betreden.
Hou routes en doorgangen vrij.
Zitplaatsen zijn herkenbaar aan de stoel en/of vergaderpost en/of een blauwe sticker. Tussen de fracties en doorgangen
zijn afscheidingspaaltjes geplaatst. Wij vragen u die te respecteren, omdat ze tevens dienen als zichtbare
indelingswijzers.
NB Het gebruik van de raadzaal tijdens carrouselvergaderingen is ongewijzigd als voorheen tijdens corona.

Tabel 1
Rol

Ingang 1
2e verd. vanaf
omloop rechterkant

Ingang 2
2e verd. vanaf
omloop linkerkant

Ingang 3
1e verdieping
B-vleugel linkerkant

VVD

4

PvdArbeid

2

PVV
D66

3
1

GroenLinks
SP

4
1

LeefbaarAlmere

2

PvdDieren
ChristenUnie

3
1

CDA

2

APOPA

2

Respect!

2

NIDA

2

Voorzitter en
secretaris
Wethouders

4
1

Pers

ffi

2

Ambtelijk

1

Gri e + techniek

1
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Ingang 4
2e verdieping via
witte trap naar 1e
verdieping
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