
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 14 april 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Onbekend  

2  Spoedwet 

3  IJskast 

4 Afgelast 

5  Annulering 

6 Zelfstandigen 

7 Lokale omroep 

8  Strafblad 

9 Zorgen 

10 Archiefwet 2021 

11 Europa dichtbij 

12 Videoboodschap 

13 Coronamonitor 

14 Coronadigitalisering 

15 Metropoolregio 

16 Uitnodigingen 

Raad en raadswerk onbekend bij kiezers 

Afgelopen vrijdag stemde het kabinet in met de Spoedwet Digitaal 

vergaderen die het eenvoudiger maakt om online raads- en 

commissievergaderingen te houden. De VNG is nauw betrokken bij het 

opstellen van de tekst voor de wet. De wet wordt nu met spoed naar de 

Raad van State gestuurd, naar verwachting zal deze snel in werking treden. 

Lees verder 

 

 

Veelgestelde vragen over 

vergaderen 

Spoedwet maakt digitale raad mogelijk 

In heel Nederland zijn lopende benoemingsprocedures van burgemeesters op 

advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken stilgelegd. De beperkende 

maatregelen rondom het coronavirus spelen commissarissen van de koning, 

vertrouwenscommissies en gemeenteraden parten. Vertrouwelijkheid kan 

digitaal niet worden gegarandeerd. Lees verder 

 

Burgemeestersprocedures in ijskast 

 

 

Het werk van raadsleden is nauwelijks bekend onder kiezers. Zij kennen ook 

vrijwel geen raadsleden. Een derde van de Nederlanders weet niet waar de 

gemeenteraad zich mee bezighoudt, 51 procent ‘een beetje’. Mensen vinden 

het wel belangrijk om te weten met welke onderwerpen de lokale 

volksvertegenwoordigers zich bezighouden. Lees verder 

 

Diverse bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn 

afgelast. Dit als gevolg van de verlenging van de maatregelen vanuit het 

kabinet rondom het coronavirus. Het gaat hierbij onder andere om een 

Raadsacademie en een Raad op Zaterdag. Lees verder 

Annulering ZH Bestuurdersdag en ALV VZHG 

Op 23 maart jl. heeft het kabinet het organiseren van alle bijeenkomsten tot 

1 juni a.s. verboden. Dit betekent dat de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en 

Algemene Leden Vergadering van de VZHG op vrijdag 15 mei a.s. in 

Zwijndrecht wordt geannuleerd. In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de 

brief aan die het VZHG bestuur hierover naar de griffie heeft gestuurd.  

Diverse bijeenkomsten afgelast 

https://vng.nl/nieuws/spoedwet-maakt-digitaal-vergaderen-raad-mogelijk
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/veelgestelde-vragen-over-vergaderen-tijdens-het-coronavirus
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/veelgestelde-vragen-over-vergaderen-tijdens-het-coronavirus
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/alle-burgemeestersprocedures-in-ijskast.12730910.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/raad-en-raadswerk-onbekend-bij-kiezers.12717174.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/diverse-bijeenkomsten-afgelast
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Lokale omroep in problemen door corona 

 

 

 

 

Hart onder de riem voor 

gemeenten 

 

Het coronavirus treft ook de lokale omroepen, stelt brancheorganisatie 

NLPO. Het verslaan van de corona-ontwikkelingen vereist maximale inzet, 

terwijl de inkomsten door annulering van reclame vrijwel tot nul zijn 

gereduceerd. Volgens de NLPO bedraagt de schade door de 

noodmaatregelen voor de gezamenlijke lokale omroepen zo’n 350.000 

euro per week. NLPO-directeur Marc Visch vreest dat over twee maanden 

één op de vijf lokale omroepen in dermate grote financiële problemen 

verkeert dat zij de activiteiten moeten staken. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

De Kamerfracties van GroenLinks en PvdA maken zich grote zorgen over 

jongeren die door de coronacrisis verstoken zijn van jeugdhulp. Er komen bij 

de Kamer noodsignalen binnen van jongeren, en volwassenen, met 

psychische problemen die stellen dat de hulp is stopgezet. Kamerleden Lisa 

Westerveld (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) hebben bij ministers Hugo de 

Jonge (VWS) en Paul Blokshuis (VWS) aan de bel getrokken. Lees verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

‘Together’: Langer & Weer 

Thuis uitgesteld 

 

Coronavirus in rioolwater 

 

 

 

Strafblad na overtreding noodverordening  

De VNG is gematigd positief over het conceptwetsvoorstel van de 

gemoderniseerde Archiefwet 2021. Het wetsvoorstel zet volgens de VNG een 

aantal stappen in de goede richting, maar is nog te bescheiden in ambitie. 

Lees verder 

  
 

 

VNG-reactie op concept Archiefwet 2021 

 
 

Steun zelfstandigen contra legem van start 

Het kabinet heeft vrijdag beschikkingen aan gemeenten verzonden met 

de eerste voorschotten voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo). Staatssecretaris Van Ark vraagt gemeenten de 

regeling ‘contra legem’, oftewel in strijd met de wet, uit te voeren. Lees 

verder 

Overtreding van de nieuwe noodverordening levert in veel gevallen 

automatisch een strafblad op. Het Openbaar Ministerie doet zaken af met 

een strafbeschikking, ook als een gemeentelijke boa ingrijpt. De ‘bestuurlijke 

handhaving’ die voorop zou staan, blijft daarmee beperkt. Lees verder 

Aanbestedingsprocedures 

Door alle maatregelen die de Nederlandse regering heeft genomen tegen de 

verspreiding van het coronavirus worden de eventuele effecten van deze 

maatregelen langzaam duidelijk. Zo heeft de coronacrisis mogelijk ook gevolgen 

voor lopende en toekomstige aanbestedingen. Lees verder 

Zorgen Tweede Kamer over jeugd-ggz 

 

Wettelijke begrenzing 

jeugdhulp niet zinvol 

 

https://vng.nl/nieuws/hart-onder-de-riem-voor-gemeenten
https://vng.nl/nieuws/hart-onder-de-riem-voor-gemeenten
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/lokale-omroep-in-problemen-door-corona.12770063.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/zorgen-tweede-kamer-over-jeugd-ggz.12782008.lynkx
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/together-langer-weer-thuis/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/together-langer-weer-thuis/?root=top
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/coronavirus-in-rioolwater
https://vng.nl/nieuws/vng-reactie-op-conceptwetsvoorstel-archiefwet-2021
https://www.gemeente.nu/sociaal/van-ark-ontvouwt-niet-wetsconform-steunplan-ondernemers/
https://www.gemeente.nu/sociaal/van-ark-ontvouwt-niet-wetsconform-steunplan-ondernemers/
https://www.gemeente.nu/veiligheid/handhaving/overtreding-van-noodverordening-leidt-tot-strafblad/
https://europadecentraal.nl/coronacrisis-mogelijk-van-invloed-op-verloop-aanbestedingsprocedures/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wettelijke-begrenzing-jeugdhulp-niet-zinvol.12751442.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wettelijke-begrenzing-jeugdhulp-niet-zinvol.12751442.lynkx
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Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft een videoboodschap 

opgenomen: “Het is even niet de tijd om het elkaar onnodig lastig te 

maken en zout op slakken te leggen. Het is even niet de tijd om verschillen 

uit te vergroten en elkaar te bestrijden en te bekritiseren. Het is de tijd om 

gezamenlijk deze crisis te bezweren, meer vanuit vertrouwen dan vanuit 

wantrouwen te kijken naar de wijze waarop velen dag en nacht bezig zijn 

uit dit dal te komen.” Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

Als gemeenten niet meer investeren in digitalisering van planvorming en 

vergunningverlening, dan valt de woningbouw nog verder stil. De NVB, 

brancheorganisatie voor bouwers en ontwikkelaars, vragen minister Van 

Veldhoven daarom gemeenten meer financiële middelen te geven. Lees 

verder 

Terug naar boven 

 

 

  

 

 

 

 

Coronarichtlijn voor 

daklozenopvang 

 

Meldpunt knelpunten 

afvalinzameling  

 

Jaap Smit heeft videoboodschap 

 

 

 

 

ZorgTech 

Het innovatieprogramma ZorgTech is van start. Vanaf april zijn er vouchers 

beschikbaar voor projectconsortia die technologische oplossingen willen 

realiseren voor de gezondheidszorg, zoals producten en systemen voor 

diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten. Met 

de vouchers kunnen de projectconsortia de haalbaarheid van hun 

zorginnovaties onderzoeken of hun oplossing testen in een praktijkomgeving; 

cruciale stappen om de zorgmarkt te kunnen betreden. Lees verder 

Bedieningstijden 

De winterbedieningstijden voor bruggen en sluizen van de provincie Zuid-

Holland worden verlengd. De ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-

19) nopen de provincie tot deze maatregel. Lees verder 

 

Nieuwsbrief 

 

 

 

Coronamonitor toont impact economie 

 

 

Raden worstelen met raden 

Het coronavirus heeft grote impact op de regionale arbeidsmarkt en 

economie. Om daar beter inzicht in te krijgen heeft online platform 

ArbeidsmarktInZicht maandag een speciale coronamonitor gelanceerd met 

daarin de meest actuele data, visuals en artikelen van experts over die 

impact. Lees verder 

 
‘Geef geld voor coronadigitalisering’ 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/jaap-smit-tijd-gezamenlijk-crisis-bezweren-vanuit/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/geef-gemeenten-geld-voor-corona-digitalisering.12792290.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/geef-gemeenten-geld-voor-corona-digitalisering.12792290.lynkx
https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/coronarichtlijn-voor-daklozenopvang/
https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/coronarichtlijn-voor-daklozenopvang/
https://vng.nl/nieuws/nvrd-start-meldpunt-knelpunten-afvalinzameling-door-corona
https://vng.nl/nieuws/nvrd-start-meldpunt-knelpunten-afvalinzameling-door-corona
https://mrdh.nl/nieuws/innovatieprogramma-zorgtech-start
https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie/maart-2020/zuid-holland-past-bedieningstijden-bruggen-sluizen/
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user347/DWO%20NIEUWSBRIEF%2070%20april%202020.pdf
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/raden-worstelen-met-raden.12781901.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/coronamonitor-biedt-inzicht-in-gevolgen.12780284.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 

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 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)  

UITGESTELD Woensdag 1 april 
2020 

‘Together’: Langer & Weer Thuis, 20:00 uur, 
Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 14)  

UITGESTELD 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)  

GEANNULEERD Dinsdag 14 
april 2020 

Congres De Staat van Betrokkenheid, 09.30 – 16.00 
uur, Amersfoort, aanmelden 

Citisens (meer informatie zie nieuwsbrief week 10) 

GEANNULEERD 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 
(wordt naar een digitale 
oplossing gezocht) 

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)  

GEANNULEERD Zaterdag 16 
mei 2020 

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

UITGESTELD Vrijdag 19 en 
zaterdag 20 juni 2020  Vrijdag 4 
tot en met zondag 6 september 
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 

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

