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DIGITAAL VERGADEREN:
VERSCHUIL JE NIET EN
GEBRUIK DE TECHNIEK
Lobke Zandstra*

De afgelopen maanden hebben we ook bij het Hoogheemraadschap
van Delfland noodgedwongen digitaal moeten vergaderen. Wat fijn dat
dat kon! Je moet er niet aan denken dat alle vergaderingen door
corona in het water waren gevallen.

Digitaal vergaderen is niet leuk. Maar wel functioneel:
we konden besluiten nemen, zonder bij elkaar te
komen. Dat hadden we ook nog nooit gedaan. We
maakten met elkaar een steile leercurve door. Iedereen
deed zijn best en iedereen vergaderde mee.
Bij het Hoogheemraadschap van Delfland zijn we
sinds de waterschapsverkiezingen in 2019 bezig
onze vergaderwijze te verbeteren. Waterschappen
zijn nog monistisch en de geborgde zetels zorgen
voor een andere dynamiek dan bij gemeenteraden en
Provinciale Staten. Bij de coalitieonderhandelingen
hebben we afgesproken te gaan werken met het
BOB-model. Waarbij een onderscheid gemaakt
wordt tussen Beeldvorming, Oordeelsvorming
en Besluitvorming. Met hulp van een externe
trainer waren we net voor corona gestart om ons
het nieuwe vergadermodel eigen te maken. Er
was een breed geloof dat we effectiever en fijner
moeten kunnen vergaderen. Helaas brak midden
in dat gesprek corona uit en werden de fysieke
trainingsbijeenkomsten afgezegd.
Het Algemeen Bestuur van Delfland bestaat uit
betrokken mensen en velen drinken na afloop van
de commissievergaderingen nog een borrel na. De
derde helft is misschien wel de belangrijkste helft als
het gaat om begrip krijgen voor elkaars standpunten
en ideeën opdoen om gezamenlijk op te trekken. Die
derde helft sneuvelde als eerste door corona. Die
hebben we digitaal nog niet kunnen vervangen. Die

derde helft wil ik zeker terug. Na de zomer gaan we zo
mogelijk gelukkig weer fysiek vergaderen.
Ik heb zeker zitten balen als ik weer een hele avond
of ochtend achter Zoom zat voor een commissie
vergadering of Verenigde Vergadering. Het was wennen
en lastig om gefocust te blijven En het was saai zo in
je eentje. Maar het waren in mijn beleving volwaardige
vergaderingen waarin het besluitvormingsproces goed
gevolgd kon worden.
Marcel van Dam is van mening dat het politieke proces
wordt gehinderd en de kwaliteit van de afwegingen lager
wordt. Ik kijk daar anders tegenaan!
Als volksvertegenwoordiger ben je onderdeel van de
vergadering en dus ook mede verantwoordelijk voor de
gang van zaken. Bij de (monistische) waterschappen heeft
het Dagelijks Bestuur een grote rol bij het beleggen bij
deze vergaderingen. Bij de gemeenteraden en Provinciale
Staten is dit niet geval. Je kunt je dus ook niet verschuilen
achter de voorzitter of de techniek bij een slechte
vergadering. De vergadering ben je zelf. Ben je het er niet
mee eens? Bespreek dat dan met je eigen fractie, het
presidium, fractievoorzittersoverleg of de voorzitter. Neem
initiatief en zoek een meerderheid voor andere procedures
en gebruiken. Dat is volgens mij bij digitaal vergaderen
niet anders dan bij fysieke vergaderingen.
Tijdens het digitaal vergaderen werden we zelf ook
steeds handiger. Er werden vooraf telefoonnummers
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uitgewisseld, zodat je elkaar tijdens de vergadering
kunt appen of in een schorsing kunt bellen. Er
werden tips uitgewisseld over het gebruik van
meerdere schermen. We gingen bewust pauzeren
zodat iedereen even de benen kon strekken en
wat te drinken kon halen. En een inspreker die het
niet lukte om digitaal verbinding te maken, kreeg
via de luidspreker op een telefoon toch het woord.
En zelf ging ik tijdens de commissievergadering bij
een fractiegenoot op anderhalve meter afstand aan
de keukentafel zitten, zodat we onderling konden
overleggen. Het is goed om deze tips met elkaar
uit te wisselen. Dat deden wij ook landelijk met
partijgenoten tijdens een digitale bijeenkomst. Daar
was de opkomst groter dan normaal, want niemand
had reistijd.
Van Dam stelt dat de informatiepositie van de
raad verslechtert door het digitaal vergaderen.
Uit niets blijkt dat daar bij Delfland sprake van is.
AIs bestuurders de raad slecht informeren, is dat
reden voor een serieus gesprek over hun positie.
Aan de stukkenstroom is niets veranderd door
het digitaal vergaderen. Die stukkenstroom was
immers al digitaal.
De ‘raison d’etre’ van een volksvertegenwoordiging
is volgens van Dam het zichtbaar maken van
uiteenlopende opvattingen over de afweging
van botsende belangen. Dat is ook de essentie
bij de oordeelsvorming in het BOB-model. Die
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meningsverschillen zijn belangrijk. Maar ook
fysieke politieke vergadering hebben nauwelijks (al
dan niet digitaal) publiek. Er zijn nog maar weinig
gemeenteraden en Provinciale Staten, laat staan
waterschappen, waarvan altijd verslag wordt gedaan
in de lokale media. Als volksvertegenwoordiger
moet je juist op andere manieren jouw standpunten
onder de aandacht voor de kiezer brengen. Sociale
media hebben individuele politici de kans gegeven
zelf te communiceren over hun werk. Maar ook
dat kan gezamenlijk worden georganiseerd. Zo
verstuurt Delfland na elke Verenigde Vergadering
een nieuwsbrief waarin alle fracties in eigen
woorden kort verslag doen van de vergadering.
De digitaal opgenomen vergaderingen zijn voor de
fijnproevers achteraf te zien en te raadplegen, voor
de corona-maatregelen kon dat bij Delfland alleen
via een geluidsopname.
Natuurlijk was het even wennen. Het is meer werk
om gefocust te blijven en om contact te hebben met
je collega’s. Het was minder leuk. corona maakte het
bovendien moeilijker om werkbezoeken te doen. Maar
het kon wel. Het was voor politici niet moeilijker dan
voor andere mensen. Bovendien hadden we geen
alternatief. Zelf heb ik nog nooit zo veel door het
werkgebied gefietst als tijdens corona. Dat vergrootte
mijn kennis van het gebied en bracht me nieuwe
ideeën. Er is niemand die je weerhoudt jouw punt te
maken of je werk te doen tijdens corona. Doe gewoon
je werk en verschuil je niet achter de techniek.
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