De gemeenteraad vergadert naar aanleiding van de Corona-maatregelen, digitaal.

Ook nu is het mogelijk voor inwoners en betrokken partijen om bij de Beeldvormende en
Oordeelvormende sessies (de BOB-sessies) in te spreken. Vanaf 6 april 2020 starten we met deze
-tijdelijke- werkwijze.
Dit gaat wel anders dan u misschien gewend bent. Met dit stappenplan leggen we het uit:
Wat heeft u nodig?
- Een stabiele internetverbinding
- Een laptop of computer -bij voorkeur Windows- met microfoon en (geïntegreerde)
webcam
1. Kijk op onze website www.lelystad.nl/raad bij de geplande Beeld- of Oordeelsvormende
sessies en bij welke u wilt inspreken.
2. Stuur een mail naar griffie@lelystad.nl met uw naam, e-mailadres, telefoonnummer*
en bij welke sessie u wilt inspreken. Schrijf in deze mail kort wat uw doel is om in te
spreken en waarover u wilt inspreken.
3. De griffie stuurt u een mail met een link om deel te nemen aan de vergadering via het
programma Starleaf. Ongeveer 5 minuten voor de vergadering begint, klikt u op deze
link.
4. U wordt toegevoegd aan de vergadering als ‘publiek’ en hoort via de voorzitter wanneer
u het woord kunt nemen.
5. U kunt de hele vergadering digitaal bijwonen. Als u dit niet wilt, kunt u de vergadering
verlaten door op de rode knop ‘telefoon ophangen’ te klikken.
Wat u verder moet weten: deze digitale vergaderingen worden openbaar live uitgezonden. U
bent dus in beeld en verstaanbaar voor iedereen.
6. Kunt of wilt u niet inspreken, maar heeft u wel een vraag, of misschien wilt u de raad
iets meegeven ter overweging? U kunt uw vraag of toelichting ook per mail sturen naar
griffie@lelystad.nl. We zorgen ervoor dat uw bijdrage of vraag aan de orde komt in de
betreffende vergadering. En u kunt de vergadering meekijken via www.lelystad.nl/raad.
Vragen over deze werkwijze? Mail naar griffie@lelystad.nl; we helpen u graag verder.

*uw persoonlijke gegevens worden na de vergadering in verband met privacy-wetgeving door
ons gewist en niet voor andere doeleinden gebruikt.

