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Week 13 maart 2020

Deze week

Nieuwe maatregelen voor economie

1

Economie

Het kabinet heeft 17 maart besloten om

2

Coronacrisis

uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de

3

Noodopvang

publieke gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen

4

Belasting

voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Lees verder

5

Tijdelijke steun

6

Coronaproof

Coronacrisis, wel of niet vergaderen?

7

Besluitvorming

Gemeenteraden staan in de komende periode voor de vraag of en hoe

8

Bobben

raadsvergaderingen door kunnen gaan. Door het Coronavirus zullen

9

Ministerie

gemeenteraden maatregelen moeten treffen om zich te houden aan de

10

Uitstelbeleid

richtlijnen die vanuit de overheid zijn verstrekt. Lees verder

11

Saneren

12

Invloed

VNG adviseert over noodopvang kinderen

13

Europa dichtbij

Gemeenten organiseren noodopvang voor kinderen van ouders die werken in

14

Mantelzorg

cruciale

15

Voedselbanken

opvanglocaties sluiten wanneer die zich niet aan de crisismaatregel houden.

16

Vertraging

De VNG ondersteunt gemeenten en geeft een aantal adviezen. Lees verder

17

Metropoolregio

18

Uitnodigingen

Gemeenten stellen innen van belasting uit

beroepen

of

voor

vitale

vanwege het coronavirus

processen.

Gemeenten

kunnen

In meerdere gemeenten hoeven ondernemers en inwoners voorlopig geen
lokale belastingen te betalen. De lokale overheden stellen het incasseren van
het geld uit om mensen die door het coronavirus zijn getroffen te
ondersteunen. Lees verder

Tijdelijke steun zelfstandige ondernemers
Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige
ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met

Noodverordeningen en boetes
ingezet voor 1,5 meter afstand

een tijdelijke regeling (Torzo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor
zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door
gemeenten. Lees verder

Coronaproof vergaderen
Normale raadsvergaderingen in de raadszaal zijn voorlopig uit den boze door
het coronavirus. Digitaal lijkt een oplossing, maar dan is er ook nog het
probleem gezien de wettelijke voorschriften inzake de besluitvorming door de
gemeenteraad. Besluiten kunnen alleen door een vergadering van de raad
in de raadszaal. Lees verder
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'Onderzoek digitale besluitvorming'
De Vereniging van Griffiers roept de minister van Binnenlandse Zaken op
snel te onderzoeken hoe digitale besluitvorming toch rechtsgeldig kan
verlopen. In veel gemeenteraden en Provinciale Staten leven door de
coronacrisis namelijk zorgen over de continuïteit van vergadering en
besluitvorming. Een oplossing zou in digitale besluitvorming kunnen liggen,
maar volgens de Gemeentewet en Provinciewet is deze manier van

Raad zoekt vrouw

besluitvorming niet rechtsgeldig. Lees verder

Steeds meer raden aan het bobben
Het raadscommissiemodel is het meest gebruikte vergadermodel van de
vijf modellen die in gemeenteraden in zwang zijn. In totaal 178 van de 355
gemeenten maken hiervan gebruik. Lees verder

Coronavirus: nieuws,
antwoorden, forum en links

Ministerie zet ‘vergissing’ zwijgende recht
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze week instructies voor de
lokale crisisbesluitvorming een dag na publicatie alweer gewijzigd. Zonder
toelichting worden de mogelijkheden voor digitale besluitvorming, en
daarmee de grenzen van de Gemeentewet, verder opgerekt. Lees verder

Uitstelbeleid betalingen waterschap
Door de uitbraak van het Coronavirus zijn landelijke besluiten en richtlijnen in
de maak vanuit de regering. Duidelijk is inmiddels dat het kabinet de
toezegging heeft gedaan dat ondernemers bepaalde belastingen later

Nieuwsbrief Platform 31

mogen betalen. Lees verder

Saneren helpt schuldenaar het meest
De

gemeentelijke

schuldhulpverlening

staat

voor

de

keuze:

schuldbemiddeling of saneringskrediet? Branchevereniging NVVK bepleit de
laatste optie. Een landelijk garantiefonds moet aarzelende gemeenten over
de streep trekken. Lees verder

Raad heeft meer invloed op de agenda
Raadsleden vinden dat zij de onderwerpen die zij belangrijk vinden beter aan de

Nieuwsbrief
Hoogheemraadschap van
Delfland

orde kunnen stellen dan in de voorgaande raadsperiode. Dit blijkt uit een enquête
die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft gehouden over de rol en
positie van de gemeenteraad. Lees verder

Europa dichtbij
Steunprogramma
De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde op 18 maart een steunprogramma
van €750 miljard aan om overheden te ondersteunen bij de maatregelen die de
gevolgen van het coronavirus moeten beperken. Het extra opkoopprogramma
van obligaties moet de economische pijn van de coronacrisis binnen de Europese
Unie verzachten. Lees verder

Terug naar boven
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Mantelzorg Nieuws Delft voor Elkaar
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook het Mantelzorg Nieuws
van Delft voor Elkaar.

Noodsteun voor voedselbanken
Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiële hulp
van het kabinet. Dat hebben staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister

Jaarevent Greenport WestHolland

Schouten (LNV) besloten. Er wordt eenmalig een subsidie van vier miljoen
euro als vangnet voor het calamiteitenfonds beschikbaar gesteld. Lees
verder

Bouw vreest vertraging besluitvorming
Overheden en de bouwsector maken zich zorgen over het vastlopen of
vertragen van bouwprojecten door het uitstellen van besluitvorming
vanwege corona. Ze hopen dat met noodwetgeving de inspraak over en
goedkeuring van bouwprojecten digitaal door kan gaan. Lees verder

Berichten uit de Metropoolregio

Eerste Tiny Forest van ZuidHolland

Coronavirus
De Rijksoverheid heeft maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. De MRDH heeft daarom besloten om alle
bijeenkomsten tot 6 april te annuleren, te verplaatsen of op een andere
manier plaats te laten vinden, bijvoorbeeld online of schriftelijk. Lees verder
Rapportcijfer
Reizigers die met de bus, tram, metro en RandstadRail reizen in de
metropoolregio Rotterdam Den Haag waarderen het openbaar vervoer in
2019 met het rapportcijfer 7,9. Hiermee is de waardering in 2019 weer licht
gestegen ten opzichte van 2018 (7,8). Landelijk wordt het OV gewaardeerd

Concept Vervoerplannen 2021
naar gemeenten

met een 7,8. Lees verder
Verlenging
De reactietermijn voor de 23 gemeenten om te reageren op de resultaten
van het onderzoek naar OV-tarieven is verlengd met 6 weken. Dit vanwege
de situatie rondom de uitbraak van COVID-19. De uiterlijke reactietermijn ligt
nu op 12 mei 2020. Lees verder

Transformatie Schieoevers

Terug naar boven
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Lijst uitnodigingen aan de raad
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

Dinsdag 24 maart 2020
UITGESTELD tot medio juni
GEANNULEERD Woensdag 25
maart 2020

MRDH (Meer informatie zie nieuwsbrief week 12)

Zaterdag 16 mei 2020

Public transport innovation challenge, 15.00 – 19.00
uur, YES!Delft
Raadsbijeenkomst GR GGD en VT Haaglanden, 18.00
– 20.00 uur, Raadhuis De Paauw Raadhuislaan 22
Wassenaar
3e Bijeenkomst Platform H10-Jeugd, 19.30 – 22.00
uur, Bestuurscentrum gemeente PijnackerNootdorp Emmastraat 165 Pijnacker, aanmelden
Kennisbijeenkomst aanpak hittestress, 10.00 –
17.00 uur, Breda, aanmelden
Congres De Staat van Betrokkenheid, 09.30 – 16.00
uur, Amersfoort, aanmelden
Slotevent BioBoost-project, 12.00 – 17.30 uur,
World Horti Center Europa 1 Naaldwijk
Informatiebijeenkomst Regionale energie strategie
(RES) Rotterdam Den Haag, 16.00 – 20.00 uur, Lijm
en Cultuur Delft, aanmelden
Ons Delft, maak de stad!, programma volgt

Vrijdag 19 en zaterdag 20 juni
2020

Straattheaterfestival Mooi Weer Spelen, Poptahof,
binnenstad en Markt Delft

GEANNULEERD Woensdag 1
april 2020
UITGESTELD Donderdag 9 april
2020
GEANNULEERD Dinsdag 14
april 2020
GEANNULEERD Woensdag 22
april 2020
Woensdag 22 april 2020

Rood is nieuw in de agenda

Terug naar boven

GR GGD en VT Haaglanden (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 8)
Platform H10-Jeugd (meer informatie zie
nieuwsbrief week 6 en uitnodiging bij nieuwsbrief
week 11)
Vakblad Groen en Stichting Steenbreek (meer
informatie zie nieuwsbrief week 11)
Citisens (meer informatie zie nieuwsbrief week 10)
Greenport West-Holland (meer informatie zie
nieuwsbrief week 7)
RES Rotterdam Den Haag ( meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 8 en 12)
Gemeente Delft en partners (meer informatie zie
nieuwsbrief week 42)
Stichting Theaterfestival Delft (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 50)

