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positief dan negatief – respectievelijk 55 en 45 procent. Het voordeel valt

De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing, heeft tot gevolg
dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat
schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor. Lees verder

Corona's schaduw hangt over de cijfers
Onzekerheid is de enige zekerheid tijdens deze crisis. Dat is onvoldoende
informatie voor de gemeentelijke jaarrekening over 2019. Daarin moet al iets
gezegd over corona. Al was het maar om de raad ‘wat houvast te geven
over de mogelijke impact op de gemeentefinanciën’. Lees verder

vooral bij de grote gemeenten met 100.000 en meer inwoners. Dat blijkt uit
een peiling van Frontin PAUW in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 168
gemeenten – bijna de helft van het totale aantal. 85 procent van de
100.000+ gemeenten rekent op een positief resultaat, met hier en daar grote
uitschieters die oplopen tot boven 100 euro per inwoner. Lees verder

Revolverende fondsen niet transparant
3D tour Delftse Meesterstukken
van zilver

Revolverende fondsen zijn weinig transparant. Slechts een handjevol fondsen
hanteert een passende mate van openbaarheid waar het gaat om de
beschikbaarheid van de gelden van het fonds, de verdelingsprocedure, het
aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. Tot die conclusie komt Veerle
van Waarde in haar boek Revolverend financieren door overheidsinstanties
(uitgeverij Celsus). Lees verder
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Delft-Freiberg hoopt op betere tijden
Het zijn ook roerige tijden voor de stichting Delft-Freiberg. In maart vond
het partnerstedenweekend nog plaats maar de activiteiten zijn afgezegd.
In de bijgevoegde nieuwsbrief blikt de stichting terug en vooruit op betere
tijden.

Jaarverslag 2019 Alzheimer afdeling DWO
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u het jaarverslag 2019 aan van

Digitaal stemmen, hoe werkt
dat?

Alzheimer-Nederland, afdeling Delft-Westland-Oostland. Dit verslag geeft
inzage in de activiteiten die de afdeling gedurende het afgelopen jaar
heeft ontwikkeld ter behartiging van de belangen van mensen met
dementie en hun mantelzorgers.

Enquête ondersteuning VNG bij coronacrisis
Welke zorgen brengt de coronacrisis met zich mee voor gemeenten? Wat
zijn de financiële consequenties? Aan welke ondersteuning is behoefte? De
VNG stelde gemeenten van maandag 20 tot en met vrijdag 24 april via een
flitsenquête 4 open vragen. 296 Respondenten uit 185 gemeenten (52%)

Volgend jaar statiegeld op plastic
flesjes

namen deel. Lees verder

Voorwaarden aan digitaal stemmen
De spoedwet die digitale besluitvorming mogelijk maakt, is techniekneutraal,
wat betekent dat het gebruik van een stemapplicatie mogelijk is. Hierbij zijn
een aantal voorwaarden belangrijk om ervoor te zorgen dat de openbare
wilsuitdrukking van het raadslid voor iedereen duidelijk is. Lees verder

Gebruik Wmo-voorzieningen gestegen
Het gebruik van maatwerkvoorzieningen binnen de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), zoals huishoudelijke hulp en een scootmobiel, lag vorig

Handreiking APV en
ondermijning

jaar 5 procent hoger dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) ziet dat mensen met middeninkomens en hoge inkomens meer
gebruik zijn gaan maken van huishoudhulp. Lees verder

Drie ton voor lokale journalistiek
Zuid-Holland gaat 332.000 euro inzetten als ‘coronamaatregel’ om de lokale
media te ondersteunen. Lees verder

Europa dichtbij
Duurzaam aanbesteden

Versterken informatiepositie

Overheden maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden om duurzame-,
sociale en innovatiegerichte overwegingen op te nemen in aanbestedingen. Dat
blijkt uit een briefing van de Europese Commissie over duurzaam aanbesteden in
de EU. Aangezien overheidsopdrachten kunnen bijdragen aan het behalen van
de klimaatdoelstellingen van Parijs en de circulaire economie-ambities van de EU,
is het advies is om het aantal verplichte groene aanbestedingen te verhogen.
Lees verder

Terug naar boven
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Noodkreet Stichting Alles voor Mekaar
Een noodkreet. Zo noemt de Stichting Alles voor Mekaar uit Heusden haar
brief die naar alle gemeenten in Nederland is gestuurd. De stichting vraagt
hierin aandacht voor de thuiswonende alleenstaande 70-plusers en de
Basisregistratie Personen. De brief treft u aan in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Uitnodiging Pact tegen de Armoede
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u vooraankondiging van de
bijeenkomst die het Pact tegen de Armoede op woensdag 17 juni houdt in
het stadskantoor in Delft. De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 17.30 uur.

Tactisch twijfelen

Uitnodiging Let’s Talk About Tech
Let’s Talk About Tech nodigt u uit om op maandag 25 mei vanaf 20.00 uur
een webinar over 5G te bekijken. In de bijgevoegde uitnodiging leest u hoe
u aan deze digitale bijeenkomst kunt deelnemen.

Golven aan coronaschulden verwacht
Na de zomer komt er een golf van hulpvragen van mensen die door de
coronacrisis

in

de

schulden

zijn

geraakt.

Dat

verwachten

Kansen voor 1,5 meterdemocratie

schuldhulpvereniging NVVK en sociaal domein-koepel Divosa op basis van
een enquête. Lees verder

Sjaak van der Linde verlaat Participe
Directeur en manager ‘Delft voor Elkaar’ Sjaak van der Linde gaat per 1
juni Participe verlaten. Hij heeft een nieuwe functie aanvaard als directeur
bij de bibliotheekorganisatie AanZet. In de bijgevoegde e-mail leest u
meer over zijn vertrek en zijn opvolging.

Berichten uit de Metropoolregio
ZorgTech

Update Greenport WestHolland

Enkele weken na de officiële opening zijn de eerste aanvragen voor een
voucher bij het innovatieprogramma ZorgTech ingediend. Zorgorganisaties,
technologiebedrijven en labs zochten elkaar op en dienden samen als
projectconsortia hun ideeën voor technologische oplossingen voor de
gezondheidszorg in. Lees verder
Raad van Commissarissen
Per 1 mei treden Charlotte Insinger en Guido Dubbeld toe tot de Raad van
Commissarissen van de RET NV, het Rotterdamse vervoersbedrijf. Insinger zal
de functie van voorzitter bekleden, Dubbeld treedt aan vanwege zijn brede
bestuurlijke track record op het gebied van financiën. Lees verder

Terug naar boven

Ruimere mogelijkheden
openbaar vervoer
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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
GEANNULEERD Zaterdag 16
mei 2020
Maandag 25 mei 2020

Public transport innovation challenge, 15.00 – 19.00
uur, YES!Delft
Kennisbijeenkomst aanpak hittestress, 10.00 –
17.00 uur, Breda, aanmelden
Ons Delft, maak de stad!, programma volgt

MRDH (Meer informatie zie nieuwsbrief week 12)

Webinar over 5G, 20.00 uur, online bijeenkomst

Woensdag 17 juni 2020

Bijeenkomst Pact tegen de Armoede, 16.00 – 17.30
uur, Stadskantoor Delft
UITGESTELD Vrijdag 19 en
Straattheaterfestival Mooi Weer Spelen, Poptahof,
zaterdag 20 juni 2020 Vrijdag 4 binnenstad en Markt Delft
tot en met zondag 6 september
2020
Rood is nieuw in de agenda

Terug naar boven

Vakblad Groen en Stichting Steenbreek (meer
informatie zie nieuwsbrief week 11)
Gemeente Delft en partners (meer informatie zie
nieuwsbrief week 42)
Let’s Talk About Tech (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 20)
Pact tegen de Armoede (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 20)
Stichting Theaterfestival Delft (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 50)

