
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 15 april 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Omgevingswet  

2  Gemeentefonds 

3  Spoedwet 

4 Knelpunten 

5  Kosten 

6 Adviesrecht 

7 Nodig 

8  Zes tips 

9 Ouderbijdrage 

10 Europa dichtbij 

11 Jeugdhulp 

12 Nood 

13 Digitaal  

14 Wachtstand 

15 Energiestrategie 

16 Metropoolregio 

17 Uitnodigingen 

Invoering Omgevingswet vraagt extra tijd 

Minister Knops verschoof onlangs de ingangsdatum van de nieuwe verdeling 

van het gemeentefonds naar 1 januari 2022, omdat vervolgonderzoek nodig 

was. Inmiddels is meer bekend over het plan van aanpak van het 

vervolgonderzoek en het algemene tijdpad. De minister kwam vanuit het 

oogpunt van zorgvuldigheid en draagvlak tot de conclusie dat het beter was 

om de invoering een jaar uit te stellen. Lees verder 

 

 

Nieuwsbrief 

Hoogheemraadschap van 

Delfland 

Stand van zaken gemeentefonds 

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de spoedwet digitale 

besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen 

gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden straks 

tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste 

instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te 

verlengen. Lees verder 

 

Spoedwet digitale besluitvorming  

 

 

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft 

minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en 

Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de 

inwerkingtreding per 1 januari 2021. Lees verder 

 

Griffies kunnen goed uit de voeten met de tijdelijke wet digitale 

besluitvorming. Zij zien wel een aantal knelpunten in de uitvoering. De digitale 

vaardigheid van raads- en Statenleden is er een van. Het regelen van 

inspraak van inwoners is een andere. Lees verder 

Overleg met rijk over kosten corona 

Het kabinet overlegt deze week met de decentrale overheden over de 

financiële gevolgen van de corona-crisis. De gemeenten zijn bezig de extra 

kosten te inventariseren. Lees verder 

Knelpunten bij digitale besluitvorming 

https://vng.nl/nieuws/stand-van-zaken-herziening-verdeling-gemeentefonds
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-uitvoeringsprogramma-westland-en-duinbeheerders-onderscheiden?e=fb3f802d5a
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-uitvoeringsprogramma-westland-en-duinbeheerders-onderscheiden?e=fb3f802d5a
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-uitvoeringsprogramma-westland-en-duinbeheerders-onderscheiden?e=fb3f802d5a
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/eerste-kamer-stemt-in-met-spoedwet-digitale-besluitvorming
https://vng.nl/nieuws/inwerkingtreding-omgevingswet-vraagt-extra-tijd
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/griffies-zien-knelpunten-bij-digitale.12802119.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/overleg-gemeenten-en-rijk-over-kosten-corona.12822802.lynkx
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Digitaal vergaderen: wat is daarvoor nodig? 

 

 

 

 

‘Meer tijd voor raad en inwoners 

voor vaststellen RES’ 

 

Vergaderen als raadslid in een online beeldvergadering gaat een stuk 

gemakkelijker wanneer de technische hulpmiddelen goed geregeld zijn. 

Maar belangrijk is ook dat je als raadslid jezelf realiseert dat ook een 

digitale raadsvergadering door iedereen kan worden gezien. Zorg daarom 

dat je er representatief uitziet en zorg ervoor dat je een passende 

achtergrond hebt wanneer je als raadslid in beeld komt. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Gemeenten worden gecompenseerd voor het doorbetalen van de 

ouderbijdrage voor voorschoolse educatie, een peuteraanbod en voor 

kinderen met een sociaal-medische indicatie (SMI). Het ministerie van OCW 

heeft in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat gemeenten hiervoor 

extra middelen krijgen van het Rijk. Lees verder 

Europa dichtbij 

  

Extra geld doorbetalen ouderbijdrage 

 
 

 

  

 

 

 

 

Coronacrisis: vragen en 

antwoorden voor gemeenten 

 

Als corona het bestuur raakt 

 

 

 

 

Virtueel vergaderen; zes tips 

 

  
 

 

 

 
 

Voorstel adviesrecht bij schulden  

Het wetsvoorstel dat adviesrecht van gemeenten bij schuldenbewind 

regelt is bij de Tweede Kamer ingediend. Gemeenten mogen na drie 

maanden in een lopend traject adviseren of iemand onder bewind moet 

blijven, of ‘lichtere hulp’ nodig heeft. Ook mag schuldenbewind alleen nog 

voor bepaalde tijd worden ingesteld. Lees verder 

Lege straten, lege winkels en… lege raadzalen. Nagenoeg alles is anders en 

alles wat er niet anders is, zal anders moeten worden georganiseerd. 

Democratie is een van die dingen. Het advies om niet of anders zo min 

mogelijk bijeen te komen, raakt de democratie in haar hart. Niet raar dat 

elke gemeente naar alternatieven zoekt. De ene raad stelt vergaderingen 

uit, een ander doet de meest heikele besluiten via de omweg van een 

quorumloze vergadering maar ook de optie om virtueel vergaderen wordt 

onderzocht. Net als de andere oplossingen heeft ook die z’n beperkingen — 

en uitdagingen. Het Periklesinstituut heeft zes tips voor het organiseren van 

de virtuele vergadering. Lees verder 

Coronacrisis 

In maart stond de publicatie van verschillende strategieën van de Green Deal op 

de agenda, maar al aan het begin van die maand werden er in Brussel 

maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 

die ervoor zorgden dat de presentatie van een deel van deze strategieën 

uitgesteld moest worden. Lees verder 

 

 

Thuiswerken kan blijvertje 

worden 

 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/meer-tijd-voor-raad-en-inwoners-voor-vaststellen-res
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/meer-tijd-voor-raad-en-inwoners-voor-vaststellen-res
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/digitaal-vergaderen-wat-is-daarvoor-nodig
https://vng.nl/nieuws/extra-geld-gemeenten-voor-doorbetalen-ouderbijdrage
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/coronacrisis-vragen-en-antwoorden-voor-gemeenten/
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/coronacrisis-vragen-en-antwoorden-voor-gemeenten/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/als-corona-het-bestuur-raakt.12800416.lynkx
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/voorstel-adviesrecht-gemeenten-bij-schulden-naar-tweede-kamer/
https://www.periklesinstituut.nl/2020/03/25/virtueel-vergaderen/
https://europadecentraal.nl/de-green-deal-en-de-coronacrisis/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/thuiswerken-kan-blijvertje-worden.12802130.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/thuiswerken-kan-blijvertje-worden.12802130.lynkx
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Voor grote jeugdhulpaanbieders is het alle hens aan dek om de 

zorgverlening zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan. Met name 

ambulante zorg wordt veel op afstand gegeven. Zorgen zijn er over 

crisissituaties en het gebrek aan beschermende materialen voor 

jeugdzorgmedewerkers. De financiële afspraken die met gemeenten zijn 

gemaakt, stellen aanbieders nog niet helemaal gerust. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

Kinderombudsman Stans Goudsmit concludeert in haar vandaag 

verschenen jaarverslag dat er teveel kinderen in wachtstand staan. 

Vooral als het gaat om jeugdhulp en passend onderwijs, moeten kinderen 

vaak te lang wachten. Het aantal klachten is in 2019 opnieuw gestegen. 

Lees verder 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

Veel raadsvergaderingen zijn inmiddels hamerraden. Des te belangrijker dat 

raadsleden elkaar voorafgaand virtueel te vinden. Vijf tips van Debat.NL om 

niets aan invloed te missen. Lees verder 

Terug naar boven 

 

 

 

Als gevolg van de coronamaatregelen gaat de informatiebijeenkomst op 

22 april over de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag voor 

volksvertegenwoordigers niet door. In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u 

wat dit betekent voor het proces.  

 

 

 

 

Tips voor omgaan met 

spoedwet digitale 

besluitvorming 

 

Platform 31 Nieuwsbrief  

 

Jeugdhulp op afstand werkt niet altijd 

 

 

 

Informatiebijeenkomst RES gaat niet door 

Fietstunnel 

Van dinsdag 14 april tot en met maandag 1 juni is de fietstunnel bij kruispunt 

Ruyven in Delfgauw volledig afgesloten. Voor fietsers en voetgangers geldt 

een omleidingsroute via de Zuideindseweg. Deze route is maximaal 7 

minuten langer voor fietsers en maximaal 25 minuten langer voor 

voetgangers. De omleiding staat met borden aangegeven. Lees verder 

 

Tips voor de virtuele 

voorzitter 

 

 

 

Nood breekt wet: digitaal voor altijd? 

 

 

Hans Horlings overleden 

Het coronavirus trekt een zware wissel op ons dagelijks leven en het 

politieke leven op het gemeentehuis. We mogen niet meer ‘zomaar’ 

vergaderen in de raadzaal. Een speciale noodwet zal voor de meeste 

gemeenten uitkomst bieden. Kunnen inwoners straks overal en altijd 

meekijken met de raad? Lees verder 

’Kinderen staan te vaak in wachtstand’ 

Nog meer tips om digitaal te vergaderen 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/jeugdhulp-op-afstand-werkt-niet-altijd.12853513.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/kinderen-staan-te-vaak-in-wachtstand-zegt.12853521.lynkx
https://mailchi.mp/b33822cad64c/raak-niet-te-snel-overtuigd-951049?e=c30a6f5a2d
https://vng.nl/nieuws/tips-voor-omgaan-met-spoedwet-digitale-besluitvorming
https://vng.nl/nieuws/tips-voor-omgaan-met-spoedwet-digitale-besluitvorming
https://vng.nl/nieuws/tips-voor-omgaan-met-spoedwet-digitale-besluitvorming
https://mailchi.mp/platform31/platform31-nieuwsbrief-2-april-330929?e=c92f6765ee
https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie/maart-2020/n470-afsluiting-fietstunnel-delfgauw/
https://www.periklesinstituut.nl/2020/03/31/tips-voor-de-virtuele-voorzitter/
https://www.periklesinstituut.nl/2020/03/31/tips-voor-de-virtuele-voorzitter/
https://mrdh.nl/nieuws/hans-horlings-overleden
https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenteraad/nood-breekt-wet-digitaal-voor-altijd/
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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)  

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)  

GEANNULEERD 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)  

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 

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

