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Ons kenmerk  2022/12/mrV Contact  Mr. R. Vroonland 

Onderwerp  

Digitale toegankelijkheid AB-vergaderingen 
Telefoonnummer  071 - 525 6341 

Aanvullend kenmerk  - 

 
Geachte leden van het college,  
 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 10 februari jl. hebben wij uw brief van 25 
november/28 december 2021 besproken.  
 
Zoals bij vele overheidsinstanties sinds de coronapandemie worden ook bij de BSGR de 
vergaderingen van het Algemeen bestuur digitaal georganiseerd. Wij maken daarvoor gebruik van 
de Zoom applicatie met licentie. Dat wil zeggen dat deze vergaderingen niet zonder meer voor  
iedereen toegankelijk zijn. Om een ieder wel gelegenheid te kunnen bieden om bij deze 
vergaderingen digitaal aanwezig te kunnen zijn, geven wij daartoe op onze website een alternatief. 
Zodra de stukken voor een vergadering op de website worden geplaatst wordt daarbij vermeld dat 
indien men (digitaal) aanwezig wenst te zijn bij de vergadering men dat voorafgaand (uiterlijk de 
dag vóór de vergadering) per mail dient aan te geven aan de genoemde contactpersoon. Daarna 
wordt door hem een toegangscode toegezonden waarmee de vergadering kan worden bijgewoond. 
 
Ook na afloop van de coronapandemie zullen de dan, indien weer mogelijk, fysiek gehouden 
vergaderingen, evenals in het verleden, voor een ieder toegankelijk zijn. Echter, ook daarbij geldt 
dan wel dat men zich vooraf dient te melden. De beschikbare ruimte in de vergaderzaal noodzaakt 
ons om vooraf te kunnen inschatten of alle bezoekers op een verantwoorde manier aanwezig 
kunnen zijn. 
 
Wij zijn van mening dat met de huidige wijze waarop onze website is vorm gegeven de informatie 
met betrekking tot bestuursvergaderingen eenvoudig is te vinden. Desalniettemin zullen wij  bezien 
of er een mogelijkheid is om dit nog nadrukkelijker onder de aandacht van bezoekers van onze 
website te kunnen brengen. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, 
 
 
De directeur,     De voorzitter, 
 
 
 
 
Mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren  de heer ir. C.L. Visser 

 
 


