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COVID-19 richtlijnen tijdens fysieke gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – gemeente 

Riemst 

 

Gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn gaan vanaf juni 2021 terug fysiek door. Het 
is daarbij essentieel dat elke deelnemer en/of aanwezige de op dat moment geldende richtlijnen 
rond hygiëne en social distancing respecteert. 

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de te volgen maatregelen. Gelieve u hieraan te 
houden met respect voor uzelf en uw medemens. Als bij de start of tijdens de zitting aanwezigen 
zijn die zich niet aan de regels houden, dan kan de voorzitter van de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn maatregelen nemen (art. 25, DLB). De voorzitter is op grond van die 
bepaling belast met de handhaving van de orde in de vergadering. 

De richtlijn om met lichte (gezondheids)klachten thuis te blijven, is nog altijd van kracht. Deze 
richtlijn geldt voor iedereen. 

Geschikte vergaderzaal – Grote zaal ’t Paenhuys 

 

 Raadsleden nemen op 1,5 meter van elkaar plaats. Per raadslid zal een tafel en stoel worden 

klaargezet. 

o Raadsleden hebben geen contact met pers of publiek. 

o Raadsleden betreden ’t Paenhuys via de toegangsdeuren achter het podium van de grote 

zaal. 

o Gebruik van het sanitair is toegelaten indien nodig. Raadsleden maken gebruik van de 

toiletten in het dienstencentrum. 

 Pers en publiek zijn opnieuw toegelaten, maar houden tevens 1,5 meter afstand van elkaar. Zij 

hebben geen toegang tot de grote zaal, maar nemen plaats op het balkon. Er worden 

voldoende zitplaatsen met afstand voorzien. 

o Pers en publiek hebben geen contact met de raadsleden. 

o Pers en publiek betreden ’t Paenhuys via de hoofdingang/foyer. 

o Gebruik van het sanitair is toegelaten indien nodig. Pers en publiek maken gebruik van de 

toiletten in het cafégedeelte van ’t Paenhuys. 

 Er wordt gewerkt met 2 toegangsdeuren om circulatie mogelijk te maken, aanwezigen hoeven 

elkaar niet te kruisen: 

o Toegang raadsleden via: deuren onderaan achter het podium van de grote zaal. 

o Toegang pers/publiek via: deuren hoofdingang/foyer. 

 De zaal wordt voldoende verlucht. 

 Technische voorzieningen: 

o Per raadslid wordt een aparte microfoon voorzien (conferentiesysteem). 

o Er is een wifisignaal aanwezig met dezelfde inlogcodes als die in de raadszaal. 

o Raadsleden werken met hun eigen laptop of papieren. 

Algemeen hygiëneprotocol 

 
 Geen handen schudden. 

 1,5 meter afstand bewaren. 

 Handgels worden voorzien, sowieso aan in- en uitgang. Verplicht te gebruiken door alle 

gebruikers bij: 

o Aankomst in zaal; 
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o Vertrek uit zaal; 

o Sanitair bezoek. 

 Ondertekenen/invullen van documenten gebeurt met een eigen pen. 

 Men maakt gebruik van papieren zakdoekjes die men zelf opruimt en niet laat rondslingeren. 

 Men neemt eigen drank mee. 

 Mondmaskers zijn verplicht voor pers en publiek gedurende de volledige zitting. 

o Raadsleden dragen min. een mondmasker tot de opening van de vergadering en zetten het 

mondmasker ten laatste terug op na sluiting van de zitting. 

o Raadsleden mogen hun mondmasker afzetten tijdens de vergadering als de social 

distancing (1,5 meter) wordt gerespecteerd. 

o Bij het verlaten van de zitplaats (bv. sanitair bezoek) is men verplicht om een 

mondmasker te dragen. 

 Er worden looplijnen en –richtingen voorzien om de vergaderlocatie binnen en buiten te gaan. 

 Aanwezigen verlaten niet allemaal tegelijk de zaal: 

o Raadsleden/pers/publiek die zich het dichtst bij een uitgang bevinden, mogen het eerste 

de zaal verlaten. 

 
 


