
Vanwege het opgelopen aantal coronabesmettingen vergadert de gemeenteraad van
Woerden sinds begin oktober weer digitaal. Om in de toekomst goed te kunnen 
voorspellen in welke vorm vergaderd wordt, heeft de griffie een ‘routekaart’ opgesteld. 
Deze routekaart wordt op woensdag 9 december door het Presidium besproken. 



Risiconiveau [1]

Bijeenkomst

1. Waakzaam 2. Zorgelijk
Groepsgrootte: Verbieden van 
bijeenkomsten in publieke 
plaatsen groter dan 60 

3. Ernstig
Groepsgrootte: Verbieden 
van bijeenkomsten in 
publieke plaatsen groter dan 
30

4. Zeer ernstig
Groepsgrootte: Aantal 
personen per ruimte binnen: 
maximum 30 personen

Raads-
vergadering

• Fysieke vergadering
• Beperkte ruimte publiek [2]

(publiek meldt zich aan)

• Fysieke vergadering
• Geen publiek [6] (wel 

insprekers)

Digitaal Digitaal

Politieke Avond [3] • Fysieke vergadering
• Geen publiek [4] (wel insprekers)
• Eén woordvoerder per fractie

• Fysieke vergadering
• Geen publiek (wel insprekers)
• Eén woordvoerder per fractie

Digitaal Digitaal

Thema-avond
werkgroep

Digitaal [5] Digitaal Digitaal Digitaal

Overige 
commissies
Agendacommissie
Auditcommissie
Presidium

Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal

[1] Hiervoor sluiten we aan bij het op dat moment geldende risiconiveau van regio Utrecht. Zie https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
[2] Om ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden, zijn er voor publiek 10 plekken beschikbaar.
[3] Omdat we tijdens de Politieke Avond voldoende ruimte willen bieden voor insprekers, is het niet mogelijk publiek toe te laten. 
[4] Tijdens de Politieke Avond wordt parallel vergaderd. Omdat de agendapunten in beide sessies even belangrijk zijn, maken we in het geval van een fysieke 
bijeenkomst geen onderscheid tussen de raadszaal en de commissiekamer.
[5] Door Thema-avonden digitaal te houden, beperken we het aantal contactmomenten. Doordat er bij Thema-avonden geen debat wordt gevoerd, is de noodzaak 
minder groot om bij elkaar te komen dan tijdens de Politieke Avond of raadsvergadering.
[6] Door geen publiek toe te laten, wordt aangesloten bij de maatregel met betrekking tot risiconiveau 2 om niet-noodzakelijke reisbewegingen te beperken.
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