
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 17 april 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Deadlines  

2  Update 

3  Rompslomp 

4 Buurtzaaltjes 

5  Maakweken 

6 Huurwoningen 

7 Nepnieuws 

8  Webinars 

9 Community 

10 Geweld 

11 Europa dichtbij 

12 Daklozen 

13 Jeugdzorg 

14 Metropoolregio 

15 Uitnodigingen 

Financiële deadlines mogelijk opgeschort 

Wekelijks stuurt de VNG per ledenbrief een update van ontwikkelingen naar 

aanleiding van de coronacrisis. Afgelopen vrijdag verscheen de vijfde 

update. Lees verder 

Delftse Maakweken, de creatieve week voor buitenkunst die elke mei- en 

herfstvakantie in de buurt Poptahof plaats vindt, gaat volgende week 

maandagmiddag weer van start, maar dan in aangepaste vorm. Schuif zes 

middagen veilig thuis aan bij 'Maakweken TV' en knutsel mee aan het verhaal 

van de ijdele Narcissus en de babbelzieke nimf Echo. In het bijgevoegde 

persbericht leest u hier meer over.  

 

Planning Leidraad Aardgasvrije 

Wijken aangepast 

VNG-ledenbrief met update coronacrisis 

De jeugdzorgbranches maken zich grote zorgen over de administratieve lasten 

rondom de afhandeling van de omzetgarantie, waarover rijk en gemeenten 

donderdag afspraken naar buiten hebben gebracht. Ze roepen gemeenten 

op tot een eenduidige uitvoering van de regelingen. Op korte termijn komen 

de branches met een voorstel hiertoe. Rijk en gemeenten zijn overeengekomen 

dat gemeenten de omzet van zorgaanbieders in maart, april en mei 

financieren, op het niveau van voor de coronacrisis. Verantwoording vindt 

achteraf plaats op basis van feitelijke kosten. Lees verder 

 

Jeugdzorg vreest administratieve rompslomp 

 

 

De coronacrisis maakt de wettelijke deadline van 15 juli voor het indienen van 

de jaarrekening mogelijk onhaalbaar. Ook de uiterste inleverdatum voor de 

begroting, 15 november, moet wellicht worden verplaatst. Dit zegt de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Lees verder 

 

Bijeenkomsten in buurtzaaltjes zijn door de corona onmogelijk. Hoe komen 

gemeenten dan wel in contact met hun burgers? Tips van vier experts. Lees 

verder 

Delftse Maakweken gaat thuis door 

 

Gemeenten zoeken digitale buurtzaaltjes 

https://vng.nl/nieuws/ledenbrief-met-update-coronacrisis
https://vng.nl/nieuws/planning-leidraad-aardgasvrije-wijken-aangepast
https://vng.nl/nieuws/planning-leidraad-aardgasvrije-wijken-aangepast
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/jeugdzorg-vreest-administratieve-rompslomp.12963072.lynkx
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/financien/financiele-deadlines-mogelijk-opgeschort-vanwege-corona/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-zoeken-naar-digitale-buurtzaaltjes.12893071.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-zoeken-naar-digitale-buurtzaaltjes.12893071.lynkx
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Korte metten met viraal nepnieuws 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Platform 31 

 

‘Sinds een aantal jaar is het overduidelijk dat de ‘disruptie’ die digitale 

technologie met zich meebrengt ook van invloed is op de democratische 

rechtsstaat. Maar deze ontwikkeling stuit op een eigenaardige paradox; 

aan de ene kant worden digitale innovaties zoals internet als 

democratiserend gezien, door toegang tot informatie en tot bestaande 

instituten uit te bereiden, terwijl aan de andere kant het verlies van 

vertrouwen in democratieën wordt toegeschreven aan de verstorende 

werking van veranderende digitale informatiestromen.’ Lees verder 

Helft van de boa’s maakte geweld mee 

 
 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

Denk mee in 

klankbordgroep Waterstof en 

gemeenten 

 

Koningsdag omgedoopt tot 

Woningsdag 

 

 

 

Webinars digitaal vergaderen en besluiten 

Ruim de helft van de boa’s zegt in een enquête van de vakbond sinds de 

coronacrisis ‘zelf een geweldsincident te hebben meegemaakt’. Vaak 

rapporteren ze meer varianten: verbaal en fysiek geweld,  hoesten en 

spugen. Wat de boa’s vooral wensen: zeep. Lees verder 

  

Raadsleden kunnen elkaar als gevolg van het coronavirus moeilijk fysiek 

ontmoeten. Via het community platform Raad in Beweging kunnen 

raadsleden digitaal hun ervaringen delen en van elkaar leren. Het community 

platform kan voor verschillende thema’s worden gebruikt, maar voorlopig zal 

de aandacht vooral zijn gericht op kwesties rondom het coronavirus. Lees 

verder 

 

 

 
 

Aanpak aardgasvrije huurwoningen 

Aedes en de warmtebedrijven hebben een akkoord gesloten over 

aansluiting van huurwoningen op een warmtenet. De VNG is positief, 

onder meer over de oproep om aan te sluiten op de wijkgerichte aanpak 

van gemeenten. Lees verder 

Het programma Democratie in Actie hield deze maand drie succesvolle 

webinars over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming. Alle webinars 

kunt u terugkijken. Lees verder 

Coronacrisis 

De Europese Commissie wil alle financiële middelen gebruiken om de gevolgen 

van de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden. De Commissie heeft 

daarvoor op 2 april een tweede pakket aan maatregelen voorgesteld in de 

mededeling  ‘Using every available euro in every way possible to protect lives and 

livelihoods.’ Lees verder 

Community platform voor raadsleden 

 

Meld het wanneer je iets 

onacceptabel vindt! 

 

https://mailchi.mp/platform31/platform31-nieuwsbrief-16-april-330941?e=c92f6765ee
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/korte-metten-met-viraal-nepnieuws.12954516.lynkx
https://vng.nl/nieuws/denk-mee-in-klankbordgroep-waterstof-en-gemeenten
https://vng.nl/nieuws/denk-mee-in-klankbordgroep-waterstof-en-gemeenten
https://vng.nl/nieuws/denk-mee-in-klankbordgroep-waterstof-en-gemeenten
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/leefomgeving/koningsdag-omgedoopt-tot-woningsdag/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/leefomgeving/koningsdag-omgedoopt-tot-woningsdag/
https://www.gemeente.nu/veiligheid/boa/enquete-helft-van-boas-maakte-sinds-coronacrisis-geweld-mee/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/doe-je-ook-mee-community-platform-voor-raadsleden
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/doe-je-ook-mee-community-platform-voor-raadsleden
https://vng.nl/nieuws/vng-positief-over-aanpak-aardgasvrije-huurwoningen
https://vng.nl/nieuws/terugkijken-webinars-digitaal-vergaderen-en-besluiten
https://europadecentraal.nl/commissie-wil-alle-financiele-middelen-gebruiken-voor-maatregelen-ter-bestrijding-van-de-coronacrisis/#more-61636
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/meld-het-wanneer-je-iets-onacceptabel-vindt
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/meld-het-wanneer-je-iets-onacceptabel-vindt
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Het recht op huisvesting is het breekijzer om dakloosheid te voorkomen en 

op te lossen. Met het adagium ‘huisvesting boven alles’ moeten alle 

bestaande en vaak tegenstrijdige regels tegen het licht worden 

gehouden. ‘Alles moet er om draaien mensen hun huis te laten behouden 

of hen zo snel mogelijk een huis te geven.’ Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 
 

 

Terug naar boven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaal vergaderen en 

stemmen: noodgreep of 

uitdaging? 

 

Prinsenhof digitaal thuis 

 

Einde aan ‘regelwoede’ helpt daklozen 

 

 

 

 

Winkelgebieden 

Nu een derde van de winkels gesloten is en de omzet keldert, versnelt de 

crisis de trends die al zichtbaar waren. Leegstand, afname van winkelbezoek 

en online concurrentie (omzetstijging van 25 procent in een paar weken) 

zitten op een niveau dat, zonder maatregelen, pas over vijf jaar was 

verwacht. Horeca en meubelboulevards worden het hardst getroffen. Dit 

was de analyse van Gertjan Slob (Locatus) in de videoconferentie van 15 

april over de impact van de coronacrisis op winkelgebieden. Lees verder 

Minder CO2-uitstoot 

De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen 

aan een duurzame regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer. Nu en in 

de toekomst is er gezamenlijke inzet voor een goed bereikbare regio waarin 

het prettig wonen en werken is. Om de CO2-uitstoot door het verkeer in 2025 

met 30 procent te verminderen nemen de gemeenten verschillende 

maatregelen. Deze maatregelen zijn geïnventariseerd en komen samen in 

het Programma duurzame mobiliteit. Hiermee heeft de metropoolregio als 

één van de eerste regio’s een regionaal mobiliteitsplan. Lees verder 

Planoptimalisatie 

Een Quickscan van provincie Zuid-Holland laat zien dat er met 

planoptimalisatie van woningbouwplannen plek is voor mogelijk 30.000 extra 

woningen. Om de mogelijkheden voor meer woningen per plan te 

onderzoeken, heeft de provincie een gemeentelijk projectbureau van een 

nieuwbouwlocatie in Zuid-Holland benaderd. Lees verder 

 

Met Corona-tijden in het 

verpleeghuis 

 

 

 

Gevolgen coronacrisis voor jeugdzorg 

 
 

Samen sterk in de 

Metropoolregio 

De coronacrisis heeft effect op vele facetten van het werk als raadslid. Er 

zijn ook grote gevolgen voor de jeugdzorg binnen de gemeente. Een 

speciale pagina van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) biedt inzicht in de 

gevolgen en biedt tips en handreikingen. Lees verder 
 

  

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/einde-aan-regelwoede-helpt-daklozen.12997299.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/column-douwe-jan-elzinga-digitaal-vergaderen-en-stemmen-noodgreep-of-uitdaging
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/column-douwe-jan-elzinga-digitaal-vergaderen-en-stemmen-noodgreep-of-uitdaging
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/column-douwe-jan-elzinga-digitaal-vergaderen-en-stemmen-noodgreep-of-uitdaging
https://mailchi.mp/09ad515baa1a/museum-prinsenhof-delft-digitaal-bij-u-thuis?e=33e21d1ab3
https://mrdh.nl/nieuws/actie-noodzakelijk-winkelgebieden
https://mrdh.nl/nieuws/minder-co2-uitstoot-duurzame-regio
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/april-2020/planoptimalisatie-ruimte-zeker-30-000-extra/
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/delft-westland-oostland
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/delft-westland-oostland
https://mrdh.nl/nieuws/samen-sterk-metropoolregio
https://mrdh.nl/nieuws/samen-sterk-metropoolregio
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/gevolgen-van-coronacrisis-voor-jeugdzorg
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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 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

