
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 12 maart 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Coronavirus  

2  Lockdown 

3  Topactiviteiten 

4 Twijfel 

5  Schuldhulpverlening 

6 Quick Scan 

7 Jeugdzorgrekening 

8  Afgelasting 

9 Dag voor de Raad 

10 Energiestrategie 

11 Europa dichtbij 

12 Raadpleging 

13 Delfland 

14 Survivor 

15 Metropoolregio 

16 Uitnodigingen 

Coronavirus en de besluitvorming 

Bijna alles ligt stil door Covid-19 en ook gemeenteraden vergaderen niet 

meer. Hoe kan een gemeenteraad toch besluiten nemen, zonder bij elkaar te 

komen? De belangrijkste wetten, regels en tips op een rij om het 

gemeentebestuur draaiende te houden nu sociaal contact tot een minimum 

wordt beperkt. Lees verder 

 

 

Nieuwsbrief VluchtenlingenWerk 

Nederland 

Raadsvergaderingen tijdens lockdown 

Tijdens de implementatie van de Omgevingswet stellen gemeenten vragen 

over toepasbare regels in het Omgevingsloket en de voorbereidingen die 

gemeenten hiervoor dienen te treffen. De antwoorden op deze vragen zijn 

door de VNG verwerkt in het document ‘Topactiviteiten en toepasbare regels’. 

Lees verder 

 

Topactiviteiten en toepasbare regels 

 

 

De VNG ontvangt veel vragen over de effecten van de aanpak van het 

coronavirus op de besluitvorming binnen gemeenten. De VNG trekt intensief 

op met de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden om steeds weer te kunnen inspelen op de nieuwe ontwikkelingen 

en vragen. Lees verder 

 

De wens van gemeenten om afvalbergen te verminderen begrijpt minister 

Arie Slob van Media, maar hij stelt ook de vraag of de ja/ja-sticker dan 

datgene is waar zij op moeten inzetten. ‘Een dergelijke keuze van 

gemeenten kan directe gevolgen hebben voor het voortbestaan van huis-

aan-huiskranten.’ Lees verder 

Bezwaren tegen wet schuldhulpverlening 
Gemeenten moeten in de toekomst eerder op signalen van 

schuldenproblematiek af. Dat besloot de Tweede Kamer vorige week met 

het aannemen van een wijziging van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening (Wgs). VNG en Divosa hebben echter bezwaren tegen 

de uitvoering van de wet. Lees verder 

Minister trekt inzet ja/ja-sticker in twijfel 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsvergaderingen-tijdens-verplichte-sluiting-wat-kan-wel-en-niet
https://vluchtelingenwerk.docufiller.nl/mailing/online/bWFpbGlkMTQxMDE%3D/69cf25d2188d123e7acacac38efdf1a6/Z3JpZmZpZUBkZWxmdC5ubA%3D%3D
https://vluchtelingenwerk.docufiller.nl/mailing/online/bWFpbGlkMTQxMDE%3D/69cf25d2188d123e7acacac38efdf1a6/Z3JpZmZpZUBkZWxmdC5ubA%3D%3D
https://vng.nl/nieuws/topactiviteiten-en-toepasbare-regels
https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/bericht_bzk_over_coronavirus_.pdf
https://vng.nl/nieuws/coronavirus-en-de-besluitvorming-in-gemeenten
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/minister-trekt-inzet-ja-ja-sticker-in-twijfel.12585428.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bezwaren-tegen-nieuwe-wet-schuldhulpverlening.12587147.lynkx
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Jeugdzorgrekening onderling regelen 

 

 

 

 

‘Raad moet principiële 

gesprekken voeren’ 

 

Jeugdzorgaanbieders mogen niet via de Basisregistratie Personen (BRP) 

checken naar welke gemeente de rekening van de verleende jeugdzorg 

toe moet. Als daar twijfel over is, moet een van de gemeenten die mogelijk 

verantwoordelijk is voor de jongere, de rekening voorschieten. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

De Dag voor de Raad van 20 maart in Amsterdam gaat niet door. Gezien de 

vernieuwde richtlijnen en maatregelen vanuit het RIVM en het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden genoodzaakt deze dag te schrappen. De Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden is voornemens de Dag voor de Raad later dit 

jaar alsnog plaats te laten vinden. Lees verder  

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan voor de 

informatiebijeenkomst die op woensdag 22 april wordt gehouden in Lijm en 

Cultuur in Delft over de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag. Het 

programma start om 16.30 uur en eindigt om 20.00 uur. Aanmelden kan tot 2 

april aanstaande.  

 

 

 

 

 

Even geen Filosofie en 

economie 

 

Certificaat voor 

biodiversiteitsherstel 

 

 

 

Afgelasting activiteiten TOPdelft 

   
 

 

Bijeenkomst Regionale Energiestrategie 

 

 
 

Quick Scan Lokale Democratie 

Tientallen gemeenten gingen de afgelopen maanden van start met de 

Quick Scan Lokale Democratie. Goede gesprekken vonden plaats, 

duizenden respondenten vulden de vragenlijst in en veel nieuwe inzichten 

werden opgedaan. Zestien gemeenten hebben de Quick Scan helemaal 

afgerond en zeven gemeenten zijn er nu mee bezig. Lees verder 

In verband met de Corona-crisis heeft het bestuur van TOPdelft alle 

bijeenkomsten in de maand maart afgelast. Dit betreft de 

woensdagavonden maar ook de reeks Filosofie en Economie 

(dinsdagavonden). In overleg met sprekers en betrokkenen wordt naar 

nieuwe data voor deze activiteiten gezocht. Lees verder 

Coronavirus 

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, maakte 13 maart 

bekend dat de Europese Unie alles zal doen om nationale overheden te 

ondersteunen in de strijd tegen het coronavirus. De Commissie zal financiële hulp 

bieden, afzien van schuldlimieten en staatssteunverboden tijdelijk versoepelen. De 

Commissie roept regeringen en burgers op de nodige stappen te ondernemen 

om verspreiding van het virus te vertragen. Lees verder 

Dag voor de Raad afgelast 

 

Smart fietspaden veroveren 

de ruimte 

 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raad-moet-principiele-gesprekken-voeren-met-instellingen-en-inwoners
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raad-moet-principiele-gesprekken-voeren-met-instellingen-en-inwoners
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-moeten-jeugdzorgrekening-onderling.12585429.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/dag-voor-de-raad-afgelast
https://www.regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1604305.aspx?t=Opleveren+van+de+concept-RES%e2%80%99en+ivm+het+Coronavirus+
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/filosofie-en-economie-gabriel-van-den-brink-over-wat-te-doen-aan-ongelijkheden/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/filosofie-en-economie-gabriel-van-den-brink-over-wat-te-doen-aan-ongelijkheden/?root=top
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/delfland-ontvangt-partnercertificaat-voor-biodiversiteitsherstel
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/delfland-ontvangt-partnercertificaat-voor-biodiversiteitsherstel
https://www.lokale-democratie.nl/quick-scan-lokale-democratie-een-instrument-met-cadeautjes
http://www.topdelftdesign.nl/
https://europadecentraal.nl/eu-biedt-financiele-steun-in-strijd-tegen-coronavirus/#more-60233
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/smart-city/smart-fietspaden-veroveren-de-weg/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/smart-city/smart-fietspaden-veroveren-de-weg/
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Raadsleden zien zich tijdens de huidige raadsperiode in minder mate als 

een gelijkwaardig partner van het college ten opzichte van de vorige 

raadsperiode. Dat blijkt uit onderzoek van Overheid in Nederland in 

opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 
 

Terug naar boven 

 

Delfland: cruciale processen gaan door 

  

 

 

 

 

Raadswerk steeds tijdrovender 

 

Jaarevent Greenport West-

Holland  

  

 

 

Raadpleging over de positie van de raad  

 

 

 

 

 

Slimme verkeerslichten 

Alle verkeerslichten op de N470 zijn 'slim' gemaakt. Ze zijn voorzien van een 

nieuwe technologie, die de doorstroom van het verkeer verbetert. Slimme 

verkeerslichten, ook wel i-VRI (intelligente Verkeersregelinstallaties), 

communiceren met elkaar en met navigatie-apps van weggebruikers. De 

verkeerslichten kunnen bijvoorbeeld aan elkaar doorgeven hoeveel verkeer 

er aan komt en daar de groentijden op aanpassen. Lees verder 

Verplaatsing 

In verband met de corona-maatregelen hebben RET, HTM, MRDH en 

YES!Delft besloten het finale evenement van de Public Transport Innovation 

Challenge, welke 24 maart zou plaatsvinden, onder voorbehoud te 

verplaatsen naar medio juni. Lees verder 

 

Jaarplan 2020 

 

 

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat door met het zuiveren van 

afvalwater en de zorg voor droge voeten en schoon water. Dit werk van 

waterschappen behoort tot de cruciale functies die het Rijk heeft 

benoemd. Lees verder 

Designated survivor in gemeentehuis 

 

 

Zeven plus voor Regiotaxi 

Burgemeesters en loco-burgemeesters wordt geadviseerd niet bij dezelfde 

bijeenkomsten en vergaderingen aanwezig te zijn. Dit om de continuïteit 

van het gemeentebestuur te waarborgen. Dat meldt het ministerie van 

Binnenlandse Zaken in een richtlijn. In tegenstelling tot gemeenteraden 

kunnen collegevergaderingen van B en W wel op afstand plaatsvinden. 

Lees verder 

 

 

https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/publicatieversie_rapportage_rol_en_positie_gemeenteraad.pdf
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/minder-raadsleden-zien-zichzelf-als-gelijkwaardig-partner-college
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadslidmaatschap-steeds-tijdrovender-wens-voor-fulltime-raadslidmaatschap-in-grote
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/8d8e2668cd351f2a/f04da5592a279b1b
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/8d8e2668cd351f2a/f04da5592a279b1b
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/n470-innovatie-slimme-verkeerslichten/
https://mrdh.nl/nieuws/verplaatsing-finale-public-transport-innovation-challenge
https://mailchi.mp/platform31/jaarplan2020?e=c92f6765ee
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/maatregelen-coronavirus-medewerkers-delfland-werken-thuis
https://mrdh.nl/nieuws/klanten-waarderen-regiotaxi-haaglanden-72
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/corona-designated-survivor-in-gemeentehuis.12646939.lynkx
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Onderstaand treft u een overzicht aan van de op de griffie ontvangen uitnodigingen aan de gemeenteraad. Dit 

overzicht wordt wekelijks aan de leden van de raad gezonden. Alle uitnodigingen liggen ter inzage op de griffie of zijn 

via de griffie op te vragen. Het aanvaarden van een uitnodiging wordt aan de leden c.q. fracties overgelaten. De 

bijgevoegde uitnodigingen zijn gebundeld in één pdf-bestand.  

Datum activiteit Soort activiteit Van 

GEANNULEERD  Woensdag 18 
maart 2020 

Stadsgesprek Omgevingsvisie, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 11) 

GEANNULEERD Vrijdag 20 
maart 2020 

Dag voor de Raad, 12.30 – 17.30 uur, stadhuis 
Amsterdam, aanmelden 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 7)  

GEANNULEERD  Dinsdag 24 
maart 2020 

Filosofie en economie: Gabriël van den Brink, 20.00 
uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 12) 

Dinsdag 24 maart 2020 
UITGESTELD tot medio juni 

Public transport innovation challenge, 15.00 – 19.00 
uur, YES!Delft 

MRDH (Meer informatie zie nieuwsbrief week 12)  

GEANNULEERD Woensdag 25 
maart 2020 

Raadsbijeenkomst GR GGD en VT Haaglanden, 18.00 
– 20.00 uur, Raadhuis De Paauw Raadhuislaan 22 
Wassenaar 

GR GGD en VT Haaglanden (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 8)  

GEANNULEERD Woensdag 1 
april 2020 

3e Bijeenkomst Platform H10-Jeugd, 19.30 – 22.00 
uur, Bestuurscentrum gemeente Pijnacker-
Nootdorp Emmastraat 165 Pijnacker, aanmelden 

Platform H10-Jeugd (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 6 en uitnodiging bij nieuwsbrief 
week 11)  

Donderdag 9 april 2020 Kennisbijeenkomst aanpak hittestress, 10.00 – 
17.00 uur, Breda, aanmelden  

Vakblad Groen en Stichting Steenbreek (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 11)  

Dinsdag 14 april 2020 Congres De Staat van Betrokkenheid, 09.30 – 16.00 
uur, Amersfoort, aanmelden 

Citisens (meer informatie zie nieuwsbrief week 10) 

Woensdag 22 april 2020 Slotevent BioBoost-project, 12.00 – 17.30 uur, 
World Horti Center Europa 1 Naaldwijk  

Greenport West-Holland (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 7)  

Woensdag 22 april 2020 Informatiebijeenkomst Regionale energie strategie 
(RES) Rotterdam Den Haag, 16.00 – 20.00 uur,  Lijm 
en Cultuur Delft, aanmelden 

RES Rotterdam Den Haag ( meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 8 en 12)  

Zaterdag 16 mei 2020 Ons Delft, maak de stad!, programma volgt Gemeente Delft en partners (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 42)  

Vrijdag 19 en zaterdag 20 juni 
2020 

Straattheaterfestival Mooi Weer Spelen, Poptahof, 
binnenstad en Markt Delft 

Stichting Theaterfestival Delft (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 50)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/dag-voor-de-raad-amsterdam
mailto:griffie@pijnacker-nootdorp.nl?subject=aanmelding%20Platform%20H10-Jeugd%201%20april%202020
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/webversion.php?info=eC9UcUdRT1B0M09oMGh2OGIwemFwUnZpV2I0Yzhscmdaai9iQUMzZVlsUXZIVGlRWTg4RGdMdVB5SHQ3NTBMSGZNRk91c2E1MWF5dFBsN3dBRlBYNGoxcElaTC85QkdjamhlQUgxa3ZTalpobTFlVFRkVm1hMHdIY3ZiNFR0VGF1MUlBNmFZVURpM28zV3N1RUNXdk1pNEZ5MGtFTjhncy9RWGs3akhzbElsd0hHMFZKdkt5bzZzWjYvZnpGNG1FWEJ5NDloN0d4NE1IOFBqYkw0K0xUM2tOd3dtZkJPQlFoWXBaMC9HeHIwUDBqV2xoZE8xdVVTZ1hDZ0Y1alJSeVo1cFM2YzFTM3BaRGdhbWZxcFNlL1pLTzVKazljc1RnTTYxMlU1T3pQUzA9
http://citisens.nl/congres-staat-van-betrokkenheid/
https://www.aanmelder.nl/22april2020res/subscribe?survey_id=110395&invitation_key=9yYS_JAZFO8MxRWf5DMhiyhWaW52X2tleV92MgpwMApMMTE2Mjk0TApMNTkwMzczOEwKY19jb2RlY3MKZW5jb2RlCnAxCihWOwUDH7JelCYiq0nlGJFzSHRG1A1ulOFiIxFX7Q8zMekKcDIKVmxhdGluMQpwMwp0cDQKUnA1Ck5OTnRwNgou

