Aandachtspunten fysieke raadsvergadering

U vergadert in de grote zaal van de Kring. Op het podium is een raadsopstelling gemaakt waarbij
rekening is gehouden met de 1,5 meter richtlijn.
Maar ook voor, tijdens en na de vergadering moet het coronaprotocol van de Kring gevolg worden:
Dit betekent voor u:
▪
▪
▪
▪
▪

Verzamel in de foyer. Hou de 1,5 meter afstand in acht
De garderobe is gesloten. Een kledingrek mag niet worden gebruikt. Neem uw jas daarom mee
naar de grote zaal
Alleen de rechter ingang (aan de kant van de toiletten) biedt toegang tot de grote zaal
De griffie opent de deur
Om elkaar zo min mogelijk te moeten passeren geldt een volgorde van binnenkomst:
o Voorzitter en griffier
o VLP
o Burger Belangen Roosendaal
o Wezenbeek
o D66
o Roosendaalse Lijst
o PvdA
o SP
o GroenLinks

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

o VVD
o CDA
o ChristenUnie
o Collegeleden
o Griffie
o Overige aanwezigen (zaal)
Volg de witte pijlen op de vloer voor de looproutes
Bij elkaar passeren zoveel mogelijk met rugzijde
Koffie, thee, water en wegwerpbekers staan klaar
Er is geen interruptiemicrofoon
Microfoon van het spreekgestoelte wordt tussen sprekers door gereinigd
In de toiletruimte mag maar door één persoon tegelijk betreden worden
Bij het verlaten van de zaal na afloop van de vergadering dezelfde deur gebruiken als bij het
binnenkomen
Wacht bij het verlaten van de zaal op elkaar: degenen die het dichtst bij de deur zitten gaan
eerst. Hou hierbij ook rekening van de 1,5 meter afstand

De (openbare) vergadering is niet publiek toegankelijk. Daarom wordt de vergadering live
uitgezonden via Youtube. Daarom zijn er in de zaal enkele cameramensen aanwezig. Op de
raadswebsite wordt een link naar de YouTube stream geplaatst zodat iedereen die dat wil, de
vergadering kan volgen. Enkel dagen later is de vergadering – zoals gebruikelijk – gemarkeerd op
spreker beschikbaar in GO.

