
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 16 april 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Handboek  

2  Ziekteverzuim 

3  Inleverdatum 

4 Rijksbijdrage 

5  Digitalisering 

6 Atlas 

7 Ervaringen 

8  Mantelzorg 

9 Archiveren 

10 Faillissementen 

11 Mondkapjes 

12 Europa dichtbij 

13 Duurzamer 

14 Raadsledenonderzoek 

15 Warmtenet 

16 Adressencontrole 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Handboek voor virtueel vergaderen 

Ziekteverzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2020 laten een duidelijke 

coronapiek zien in de tweede helft van maart. Na de aangekondigde 

maatregelen op 12 en 15 maart is het totaal aantal ziektegevallen significant 

toegenomen met 26,9 procent ten opzichte van februari. Bij de sector 

overheid is dat 21,6 procent. Lees verder 

De strijd tegen het corona-virus wordt wereldwijd gevoerd. Wereldwijd wordt 

intussen ook één positief effect van de crisis alom omarmd: de digitalisering 

van het werk. In eigen land gaat het werk in de publieke sector redelijk 

gewoon, ondanks de makke dat veel ambtenaren noodgedwongen vanuit 

thuis hun taken moeten oppakken. Lees verder 

 

Ver weg is soms dichtbij 

Ziekteverzuim laat ‘coronapiek’ zien 

Veel regio’s werken zo goed mogelijk door aan de RES (regionale 

energiestrategie). Tegelijkertijd staat het democratische en participatieve 

proces onder druk vanwege het coronavirus. De planning is daarom 

aangepast. Lees verder 

 

Inleverdatum concept-RES uitgesteld 

 

 

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 april ingestemd met de spoedwet digitale 

besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen raden, 

staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale 

vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. Maar hoe doe je dat eigenlijk, 

virtueel vergaderen? In opdracht van het programma Democratie in Actie 

schreven John Bijl en Victor Vlam van het Periklesinstituut een handboek voor 

virtueel vergaderen. Lees verder 

 

Het Rijk stelt eenmalig € 11 miljoen beschikbaar aan huis-aan-huiskranten en 

lokale publieke omroepen. Door de coronamaatregelen lopen de reclame-

inkomsten sterk terug en daardoor zitten veel lokale media in financiële nood. 

De VNG heeft daarom voor deze extra compensatie gepleit bovenop de 

algemene coronasteunmaatregelen van het kabinet en coulance bij de 

bekostiging. Lees verder 

Virus versnelt digitalisering overheid 

 

Aanvragen rijksbijdrage lokale media 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/ziekteverzuim-laat-coronapiek-zien.12862263.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/virus-versnelt-digitalisering-overheid-wereldwijd.12879344.lynkx
https://www.zonderland.nl/new-blog
https://vng.nl/nieuws/officiele-inleverdatum-concept-res-uitgesteld-tot-1-oktober
https://www.periklesinstituut.nl/2020/04/07/handboek-virtueel-vergaderen/
https://vng.nl/nieuws/aanvragen-rijksbijdrage-lokale-media
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Internationale ervaringen delen 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

 

De wereldorganisatie van steden en gemeenten (UCLG) organiseert een 

serie webinars over de verschillende aspecten van de coronacrisis. Deze 

bieden de mogelijkheid om ervaringen te delen met gemeenten en 

verenigingen van gemeenten wereldwijd. Lees verder 

 

 

Minister gaat niet over mondkapjes boa’s 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten verwacht dat de coronacrisis 

zal leiden tot faillissementen van detailhandel en horeca in de gemeentelijke 

centra. Dat blijkt uit een enquête van Stec Groep onder 80 gemeenten. Lees 

verder 

Europa dichtbij 

  

Gemeenten vrezen voor faillissementen 

 
 

  
De uitrusting van boa`s zoals met bodycams, steekwerende vesten en 

beschermingsmiddelen tegen besmetting met het coronavirus, zoals mondkapjes 

zijn ‘in essentie’ een verantwoordelijkheid van de werkgevers van de boa`s. Dat 

schrijft minister Grapperhaus op vragen van D66-Kamerlid Monica den Boer. ‘Zij 

beoordelen op lokaal niveau met welke uitrusting een boa wordt toegerust.’ Lees 

verder 

 

 

 

 

Ledenbrief VNG update 

coronacrisis 

 

Nieuwe datum inwerkingtreding 

Omgevingswet volgt in mei 

 

 

 

Mantelzorg Nieuws Delft voor Elkaar 

 

  

Audiovisuele verslagen van raadsvergaderingen moeten bewaard worden. 

Wat daarbij van belang is en hoe de archivering kan plaatsvinden, staat 

beschreven in een factsheet die is opgesteld door de Adviescommissie 

Archieven. Lees verder 

 

 

 
 

Atlas van de Lokale Lasten 2020 

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld € 776 

aan de gemeente. Dat is 5 % meer dan vorig jaar, wat neer komt op een 

stijging van € 36 euro. Er gaat € 295 euro naar de OZB, € 283 naar de 

afvalstoffenheffing en € 199 naar de rioolheffing. Dit blijkt uit de Atlas van 

de Lokale Lasten 2020 van COELO, het onderzoeksinstituut van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u ook het Mantelzorg Nieuws aan van 

Delft voor Elkaar. Hierin wordt speciaal aandacht besteed aan de 

coronamaatregelen en hoe mantelzorgers in deze tijd hun zorg en zorgen 

kunnen delen.  

Coronacrisis 

Overheidsinkopers staan in de huidige noodsituatie onder enorme druk. Met de op 

1 april gepubliceerde richtsnoeren wil de Commissie overheden laten zien dat het 

bestaande Europese aanbestedingskader voldoende flexibiliteit biedt om 

essentiële overheidsopdrachten binnen korte tijd aan te schaffen. Lees verder 

Archiveren audiovisuele verslagen  

 

Digitaal vergaderen? Ga het 

gewoon doen! 

 

 

https://vzhg.nl/vzhg-nieuwsbrief/
https://vng.nl/nieuws/internationale-ervaringen-delen-over-de-coronacrisis
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-vrezen-voor-faillissementen-winkeliers.12891360.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-vrezen-voor-faillissementen-winkeliers.12891360.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/minister-gaat-niet-over-mondkapjes-boa-s.12893072.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/minister-gaat-niet-over-mondkapjes-boa-s.12893072.lynkx
https://vng.nl/nieuws/ledenbrief-update-coronacrisis
https://vng.nl/nieuws/ledenbrief-update-coronacrisis
https://vng.nl/nieuws/nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet-volgt-in-mei
https://vng.nl/nieuws/nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet-volgt-in-mei
https://vng.nl/nieuws/archiveren-audiovisuele-verslagen-raadsvergaderingen
https://vng.nl/nieuws/coelo-publiceert-atlas-van-de-lokale-lasten-2020
https://europadecentraal.nl/europese-commissie-publiceert-aanbestedingsrichtsnoeren-voor-aankoop-van-noodzakelijke-goederen-diensten-en-werken-in-coronacrisis/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/digitaal-vergaderen-ga-het-gewoon-doen
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/digitaal-vergaderen-ga-het-gewoon-doen
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Gemeenten en scholen hebben al een flinke slag gemaakt in de 

verduurzaming van het eigen vastgoed. Een meerderheid van hen 

verwacht dat de eigen beleidsdoelen rond energie en circulariteit niet 

worden gehaald. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

Centrale gegevensuitwisseling wordt de basis voor controle van adressen 

van inwoners. Het kabinet wil de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) 

naar zich toetrekken en deelname verplicht stellen, blijkt uit een 

conceptwetsvoorstel. Lees verder 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

 

Terug naar boven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen voor beheersing 

van corona onverminderd van 

kracht 

 

'Wat als de spanningen thuis 

oplopen?' 

 

Gemeentelijk vastgoed kan duurzamer 

 

 

 

 
Coronamonitor 

Om een beeld te geven bij de economische impact van de COVID-19-

uitbraak hebben de Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter, de 

Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de 

Coronamonitor Zuid-Holland ontwikkeld. Doel van de monitor is inzicht te 

geven in de impact op de economie van Zuid-Holland. Lees verder 

MIT-haalbaarheidsprojecten 

Zuid-Holland stelt €4,5 miljoen beschikbaar voor de MIT-subsidie, 

haalbaarheidsprojecten. Een haalbaarheidssubsidie kan worden 

aangevraagd om de technische en economische haalbaarheid van een 

innovatieproject in kaart te brengen. Lees verder 

 

Webinar digitaal vergaderen 

en besluiten 

 

 

Warmtebedrijven en woningcorporaties gaan de warmtevoorziening van 

100.000 huurwoningen versneld verduurzamen. De partijen hebben samen 

het Startmotorkader opgesteld, een wegwijzer voor het aansluiten van 

woningen op een warmtenet. Met het op korte termijn verduurzamen van 

corporatiewoningen willen de partners, vijf warmtebedrijven en 36 

corporaties, een flinke stap zetten in het behalen van het doel uit het 

Klimaatakkoord: in 2030 moeten 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. 

Lees verder 

Nationaal Raadsledenonderzoek 

 
 

Discussierapport 

Raadsleden in gemeenten zonder commissies zijn het meest tevreden over 

hun tijdsbesteding. Dat is een van de resultaten uit het nieuwste Nationaal 

Raadsledenonderzoek dat Daadkracht periodiek uitvoert. Lees verder 

Kabinet wil centrale adressencontrole 

Woningen versneld over op warmtenet 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeentelijk-vastgoed-nog-te-verduurzamen.12923668.lynkx
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/big-data/kabinet-wil-centrale-adressencontrole-optuigen/
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/maatregelen-voor-beheersing-van-corona-onverminderd-van-kracht
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/maatregelen-voor-beheersing-van-corona-onverminderd-van-kracht
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/maatregelen-voor-beheersing-van-corona-onverminderd-van-kracht
https://vng.nl/nieuws/wat-als-de-spanningen-thuis-oplopen
https://vng.nl/nieuws/wat-als-de-spanningen-thuis-oplopen
https://mrdh.nl/nieuws/coronamonitor-zuid-holland
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/april-2020/subsidieaanvraag-mit-haalbaarheidsprojecten-2020/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/webinar-digitaal-vergaderen-en-besluiten-de-dos-en-donts
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/webinar-digitaal-vergaderen-en-besluiten-de-dos-en-donts
https://www.binnenlandsbestuur.nl/100-000-woningen-versneld-over-op-warmtenet.12935678.lynkx
https://vng.nl/nieuws/discussierapport-nederland-heeft-een-overheid-nodig-uit
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-zonder-commissies-meest-tevreden-over-tijdsbesteding
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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 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
https://www.aanmelder.nl/22april2020res/subscribe?survey_id=110395&invitation_key=9yYS_JAZFO8MxRWf5DMhiyhWaW52X2tleV92MgpwMApMMTE2Mjk0TApMNTkwMzczOEwKY19jb2RlY3MKZW5jb2RlCnAxCihWOwUDH7JelCYiq0nlGJFzSHRG1A1ulOFiIxFX7Q8zMekKcDIKVmxhdGluMQpwMwp0cDQKUnA1Ck5OTnRwNgou

