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Ongeveer 70 gemeentebestuurders gaan aanstaande donderdag naar de
Tweede Kamer om de noodklok te luiden over hun financiële situatie. Ze gaan
circa 180 brandbrieven aan de Kamerleden overhandigen. Donderdag 2 juli
debatteert de Kamer met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de
financiële verhoudingen. Lees verder

Nog voor de zomer spreekt minister Ollongren zich uit over de verhuurderheffing
voor corporaties. In Amsterdam weten ze wat ermee moet gebeuren: van tafel.
Voor de helft van de corporaties dreigen financiële problemen waardoor
broodnodige nieuwbouw uitblijft. Lees verder

VNG: financiële situatie wordt onhoudbaar
De VNG informeert de Tweede Kamer in een position paper over de financiële
zorgen van gemeenten. Dit met oog op het algemeen overleg Financiële
Verhoudingen op 2 juli aanstaande. In het position paper gaat de VNG dieper
in op de financiële problemen van gemeenten. De VNG toont aan dat de
financiële positie onhoudbaar wordt. Als belangrijkste zorg noemt de koepel
dat inwoners en bedrijven de wrange vruchten plukken van de kwetsbare
financiële

positie

van

gemeenten

in

de

vorm

van

een

schraal

voorzieningenaanbod, hogere OZB en een slecht onderhouden buitenruimte.
Lees verder

Stand van zaken Inburgering

Digitale Raad op Zaterdag
Na de succesvolle digitale bijeenkomst van de Raad op Vrijdag op 5 juni jl.
vindt er op 4 juli een digitale Raad op Zaterdag plaats. Het programma
bestaat uit 3 interactieve sessies. De onderwerpen die aan bod komen zijn
de Regionale Energiestrategie, de positie van raadsleden en digitale
participatie. Lees verder
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Zuid-Holland overweegt versoepeling
Als er niet structureel meer geld voor gemeenten komt, verwacht de
provincie Zuid-Holland dat haar gemeenten het niet meer kunnen
bolwerken. In dat geval overwegen Gedeputeerde Staten de grenzen van
de wet op te zoeken en het toezicht te versoepelen, schrijven ze in een
urgente brief aan premier Rutte. Lees verder

Oefenen met de Omgevingswet

Digitale besluitvorming blijft langer mogelijk
Minister Ollongren informeerde de Tweede Kamer afgelopen donderdag
over haar voornemen de werking van de Tijdelijke wet te verlengen tot ten
minste 1 november 2020. Lees verder

Webinar burgerparticipatie en de raad
Voor veel gemeenteraden en raadsleden is het een uitdaging om
burgerparticipatie goed in de lokale situatie in te passen. Burgerparticipatie

Nieuwsbrief Democratie in Actie

wordt ingezet om kennis en ideeën op te halen, draagvlak te creëren en te
testen, en om burgers aan te zetten tot actie. Met wisselende resultaten zien
we nu. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert namens
Democratie in Actie een webinar over burgerparticipatie en het community
platform Raad in Beweging, waar raadsleden van elkaar kunnen leren,
ervaringen kunnen uitwisselen en gezamenlijk inzichten kunnen ontwikkelen.
Lees verder

Berichtenbox matig gelezen
Van de drie miljoen gebruikers van de Berichtenbox-app, waarop het rijk en

Nieuwsbrief Platform 31

andere overheden post naar burgers kunnen verzenden, opent een groot
deel de post niet binnen zes weken. Het gebruik van de app neemt wel
steeds meer toe. Dat bericht Logius, de overheidsdienst die de app en de
website Mijnoverheid.nl beheert. Lees verder

Geen fonds voor verwijderen asbestdak
Er komt voorlopig geen fonds voor het weghalen van asbestdaken bij bedrijven,

Raadsledennieuwsbrief VNG

vaak van schuren of loodsen. Staatssecretaris Van Veldhoven overwoog zo’n
fonds en liet onderzoek doen naar de wenselijkheid ervan. Ze gaat op zoek
naar een alternatief. Het fonds van naar schatting 300 miljoen, is niet meer
noodzakelijk omdat een verbod op asbestdaken van de baan is. Bovendien is
het niet met zekerheid te zeggen dat alle provincies en genoeg gemeenten
meedoen, wat wel een voorwaarde is om een succesvol fonds op te richten.
Lees verder

Nieuwsbrief verenigde
vergadering

Europa dichtbij
Green Deal Going Local
Het Europees Comité van de Regio’s heeft een werkgroep ‘Green Deal Going
Local’ opgericht. De werkgroep moet ervoor zorgen dat de Green Deal wordt
vertaald in tastbare projecten en directe financiering voor regionale overheden.
De werkgroep bestaat uit 13 lokale en regionale vertegenwoordigers, waaronder

Terug naar boven

de Nederlandse Tjisse Stelpstra (ECR & lid van het college van gedeputeerde
staten van de provincie Drenthe). Lees verder
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VNG-forum digitale toegankelijkheid online
Per 23 september a.s. moeten alle gemeentelijke websites toegankelijk zijn
volgens de eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Om gemeenten bij deze opgave te ondersteunen, is er nu een nieuw
VNG-forum voor gemeenteambtenaren die hierbij betrokken zijn. Lees

Het lastige pad na corona

verder

Tussentijdse ontbinding raad is puzzel
Er zijn drie varianten voor tussentijdse raadsontbinding. Ontbinding door de
raad zelf, door het college van B en W of de provincie, of ontbinding door
de regering. Deze varianten schetst minister Ollongren van Binnenlandse
Zaken. Voor alle drie is een Grondwetswijziging nodig. Ze zijn daarnaast niet
allemaal reëel. Spreiding van raadsverkiezingen is uit den boze. Lees verder

Meld je aan voor de ZomerRaad 2020
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente, maar dat
wordt niet altijd zo gevoeld en ervaren door raadsleden. Want hoe zet je de
raadsinstrumenten effectief in en hoe stel je heldere kaders? Tijdens de
online ZomerRaad op 18 augustus gaan ProDemos en de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden met deze thema's aan de slag. Lees verder

Certificaat voor het
raadswerk?

Bijeenkomst Cultuursector Delft
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan voor een
digitale kennismaking met de Cultuurtafel Delft. Deze digitale bijeenkomst
wordt gehouden op donderdag 2 juli, van 20.00 tot 21.00 uur via Zoom.

Berichten uit de Metropoolregio
Rapportcijfer

Handreiking 'Vergaderen in de
anderhalvemetersamenleving'

In het eerste kwartaal van 2020 beoordeelden reizigers in de metropoolregio
Rotterdam Den Haag het openbaar vervoer met een 8,0 gemiddeld. Dat is
een stijging ten opzichte van het rapportcijfer voor het OV in metropoolregio
Rotterdam Den Haag in 2019 (7,9) en hoger dan het landelijk rapportcijfer
voor het OV in 2019 (7,8). Lees verder
Noodsteun corona
Gedeputeerde Staten keren terug naar het oorspronkelijke plan om dit jaar
te investeren in een structurele regeling voor ondersteuning van de ZuidHollandse journalistiek. Nu het Rijk in totaal €35 miljoen aan noodsteun heeft
toegezegd lijkt de nood van de lokale media voor een belangrijk deel
gelenigd; een structurele kwaliteitsimpuls voegt meer toe. Lees verder

Terug naar boven

Herstelwerkzaamheden aan
Kandelaarbrug
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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
UITGESTELD Donderdag 9 april
2020
Donderdag 2 juli 2020

Public transport innovation challenge, 15.00 – 19.00
uur, YES!Delft
Kennisbijeenkomst aanpak hittestress, 10.00 –
17.00 uur, Breda, aanmelden
Webinar energietransitie, 15.00 – 16.30 uur, online
bijeenkomst, aanmelden
Digitale bijeenkomst Cultuursector Delft, 20.00 –
21.00 uur, online bijeenkomst via Zoom
Digitale Raad op zaterdag, 10.00 – 13.00 uur, online
bijeenkomst via Microsoft Teams, aanmelden
Webinar burgerparticipatie en de raad, 20.00 –
21.30, online bijeenkomst, aanmelden
Stadsgesprek impact corona, 20.00 uur, meer
informatie volgt
Digitale raadsinformatiebijeenkomst, 17.00 – 19.00
uur, online bijeenkomst, aanmelden
ZomerRaad, 10.30 – 14.30 uur, online bijeenkomst,
aanmelden

MRDH (Meer informatie zie nieuwsbrief week 12)

Donderdag 2 juli 2020
Zaterdag 4 juli 2020
Maandag 6 juli 2020
Woensdag 8 juli 2020
Woensdag 15 juli 2020
Dinsdag 18 augustus 2020

UITGESTELD Vrijdag 19 en
zaterdag 20 juni 2020 Vrijdag 4
tot en met zondag 6 september
2020
UITGESTELD Woensdag 17 juni
2020 Woensdag 16 september
2020

Raad in Beweging (meer informatie zie nieuwsbrief
week 27)
TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 26)

Straattheaterfestival Mooi Weer Spelen, Poptahof,
binnenstad en Markt Delft

GR GGD en VTH (meer informatie zie uitnodiging bij
nieuwsbrief week 24)
ProDemos en de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden (meer informatie zie nieuwsbrief week
27)
Stichting Theaterfestival Delft (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 50)

Bijeenkomst Pact tegen de Armoede, 16.00 – 17.30
uur, Stadskantoor Delft

Pact tegen de Armoede (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 20 en 24)

Rood is nieuw in de agenda

Terug naar boven

Vakblad Groen en Stichting Steenbreek (meer
informatie zie nieuwsbrief week 11)
TwynstraGudde (meer informatie zie nieuwsbrief
week 22)
CultuurTafel Delft (meer informatie zie uitnodiging
bij nieuwsbrief week 27)
VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 27)

