
 

 
 

RAADSVERGADERING 23 MAART 2020 

  ANNOTATIE GRIFFIE 

  
  
 

 
 
Goedenavond, 
 
Het is maandag 23 maart 2020, 19:30 uur en ik zit hier in een vrijwel lege raadzaal, samen met 
de griffier en met de nestor van de gemeenteraad, dhr. Ramaker. 
 
Dit betekent dat ik de geplande raadsvergadering niet kan openen. Om dat te kunnen doen, 
zouden er namelijk minimaal 11 van de 21 raadsleden aanwezig moeten zijn en de presentielijst 
hebben getekend. Dat is niet het geval. 
 
In de Gemeentewet staat in artikel 20 dat de burgemeester in zulke gevallen een nieuwe 
vergadering kan beleggen over minimaal 24 uur. Ik kondig daarom nu alvast aan dat ik 
voornemens ben een nieuwe raadsvergadering uit te schrijven, voor aankomende 
woensdagavond 25 maart 2020, om 19:30. De agenda zal dezelfde onderwerpen bevatten en de 
raad mag dan besluiten nemen met de dan aanwezige raadsleden, ook als dat er minder dan 11 
zijn.  
 
Dat er vanavond geen raadsleden aanwezig zijn, is voor mij natuurlijk geen verrassing. Het heeft 
alles te maken met de bijzondere situatie waar we in zitten. In de wereld, in Nederland en in 
Dalfsen. 
 
Sinds twee weken zijn er maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen. Eerst werd 
opgeroepen te stoppen met het schudden van handen. Al gauw erna werden evenementen met 
meer dan 100 bezoeker verboden. Daarna moesten eet- en drinkinrichtingen, 
sportaccommodaties en scholen en kinderdagopvang sluiten. Vervolgens werd bezoek niet 
langer toegestaan in verpleeghuizen. Ook werden beperkingen opgelegd voor de aanwezigheid 
bij uitvaarten. Vanavond zijn er nog striktere maatregelen afgekondigd.  
 
Dit zijn allemaal besluiten met grote menselijke impact. Ik wens een ieder die hiermee 
geconfronteerd wordt veel sterkte, en aan hen die ziek zijn of worden wens ik een spoedig 
herstel.  
 
Het zijn ook besluiten met grote economische gevolgen. De rijksoverheid heeft een pakket 
maatregelen uitgevaardigd om ondernemers te ondersteunen. En ook wij als gemeente doen wat 
we kunnen om ondernemers te steunen.  
 
Het belangrijkste wat we kunnen doen, is ons allen houden aan de landelijke maatregelen. Blijf 
zo veel mogelijk thuis, houd buitenshuis in elk geval 1,5 meter afstand tot anderen.  
 
En daarmee stel ik voor de livestream te beëindigen. Nogmaals, de raadsvergadering zal nu 
aankomende woensdag worden gehouden. We vergaderen dan opnieuw zonder publiek.  
U kunt de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem. De griffie zal dit morgen 
aankondigen. 
 
Ik wens u nog een fijne avond, blijf gezond en houd u daartoe aan de richtlijnen! 
 
 
 
 
 


