Nieuwsbrief griffie
Week 21 mei 2020
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Extra geld voor aanpak huiselijk geweld

7

Warmtefonds

In de voorjaarsnota 2020 is gebleken dat vanaf dit jaar extra geld voor

8

Zwemmen

beschikbaar komt voor de aanpak huiselijk geweld. De VNG is hierover in
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Resultaatfinanciering

gesprek geweest met het rijk, mede naar aanleiding van de ‘motie Stein over
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Tinteling

de tekorten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’. Lees verder
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Europa dichtbij

12

Subsidie

Een grotere stem bij decentralisaties

13

Toegankelijk

Gemeenteraden moeten een grotere stem krijgen bij nieuwe decentralisaties.

14

Prinsenhof

Dat betoogt dr. Hans Vollaard (Universiteit Utrecht) in Binnenlands Bestuur.
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Metropoolregio

Vollaard pleit voor een nieuwe Wet op de Decentralisaties om gemeenteraden
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Uitnodigingen

beter in positie te krijgen. Lees verder

Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het
bereiken

van

de

eigen

klimaat-

en

energiedoelstellingen?

Acht

'proefgemeenten' gingen met deze vraag aan de slag. De resultaten van dit
kennis- en leertraject zijn onlangs gepubliceerd. Lees verder

Steden willen financiële en bestuurlijke ruimte
Schrap

nu

eindelijk

die

opschalingskorting

en

verruim

het

lokaal

belastinggebied. Haal het Wmo-abonnementstarief van tafel en schrap de
verhuurderheffing, of zet die heffing gericht in voor de wijken. Met
terugwerkende kracht moeten gemeenten voldoende budget krijgen voor
de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. En een taakdifferentiatie
tussen stad en ommeland vergroot de gezamenlijke slagkracht. Dit, en veel
meer, staat op het ‘wensenlijstje’ – of zo je wilt, de boodschap aan ‘Den
Haag’ – van het stedennetwerk G40. Lees verder

Hogere huizenprijs betekent lager ozb-tarief
Mensen zijn vaak bang dat een hogere huizenprijs leidt tot een net zo grote
stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb), maar uit onderzoek blijkt dat

Soorten regels in het
omgevingsplan

dit onterecht is. Sterker nog, het tegengestelde is waar. Een hogere waarde
volgens de waardering Onroerende Zaken (WOZ) betekent bij gelijkblijvende
opbrengst

een

lager

belastingtarief,

concludeert

het

Centrum

voor

Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Lees
verder
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Coronacrisis: meer sociale problemen
De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp-ers en
flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen
financiële problemen. Dat is één van de conclusies van de Tijdelijke
Werkgroep Sociale Impact, die 17 mei haar bevindingen aan het kabinet
overhandigde. Lees verder

Nieuwsbrief
Hoogheemraadschap van
Delfland

Warmtefonds voor alle huiseigenaren
Het Warmtefonds, dat leningen biedt voor de verduurzaming van
woningen, wordt uitgebreid met een aanbod voor eigenaar-bewoners die
niet in aanmerking komen voor reguliere financiering. Dit gebeurt per
januari 2021, niet per juli 2020, zoals eerder aangekondigd. Lees verder

Zwemmen in natuurwater op 1,5 meter
Op 1 mei is het buitenzwemseizoen officieel van start gegaan. Hoewel het
afwachten

was

hoe

dat

eruit

zou

gaan

zien

gedurende

de

coronamaatregelen, is het Hoogheemraadschap van Delfland in april
gestart met het bemonsteren van het water op de zwemwaterlocaties in zijn
gebied. Inmiddels zijn ook de voorwaarden waaronder kan worden

Hoe kijk je verder dan politieke
verschillen?

gerecreëerd duidelijk. Lees verder

Resultaatfinanciering jeugd werkt
Vijf jaar werken de negen gemeenten in de jeugdhulpregio West-BrabantWest nu met resultaatgerichte financiering. Er is een duidelijke verschuiving
zichtbaar van complexe naar reguliere gespecialiseerde jeugdhulp. De
gemiddelde kosten jeugdhulp per inwoner liggen daarnaast aanmerkelijk
lager dan in de rest van het land. Lees verder

Corporaties willen Vestia-bezit
overnemen

Vergeet je Tinteling niet!
Heb jij je cadeaukaart van Tintelingen nog niet geactiveerd? Doe dat dan snel,
het kan nog tot 30 juni. Maak jezelf - of misschien wel iemand anders - blij met
een cadeau. Kies één of meerdere cadeaus uit de vele geschenken,
belevenissen, goede doelen en cadeaukaarten in de webshop. Na 30 juni is de
webshop gesloten en is het niet meer mogelijk een cadeau uit te zoeken. Ga
naar Mijn Tinteling, log in met de gegevens die je bij je Tinteling in december
hebt gekregen en zoek iets leuks uit!

Europa dichtbij
Ledennieuwsbrief VNG

Update
De uitbraak en de bestrijding van COVID-19 heeft bij vele overheden effect op het
beleid. Zo ook bij de Europese Commissie. Halverwege maart werd duidelijk dat
onderdelen van de Green Deal op korte termijn zouden worden uitgesteld. Hoe
staat het nu – enkele weken later – met de Green Deal? En welk effect heeft de
coronacrisis op andere Europese wetgeving op het gebied van duurzaamheid?
Lees verder

Terug naar boven
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Tweede ronde subsidie aardgasvrije wijken
Nog eens 71 gemeenten hebben een plan ingediend om met een
financiële bijdrage van het Rijk woonwijken aardgasvrij te maken. Er is een
rijksbijdrage van gemiddeld 4 miljoen euro per proeftuin beschikbaar voor
ongeveer 25 wijken. De selectie wordt bekend rond 1 oktober 2020. Lees
verder

Hoe websites toegankelijk te maken zijn
In september moeten alle overheidswebsites voldoen aan de wettelijke

Verruiming openingstijden
op Hemelvaartsdag

verplichting digitale toegankelijkheid, maar dat betekent niet dat elke
website onmiddellijk moet voldoen aan alle eisen. Lees verder

Museum Prinsenhof Delft gaat weer open
Met de nodige voorzorgsmaatregelen gaat museum Prinsenhof Delft op 1
juni aanstaande weer op voor het publiek. Lees verder

Berichten uit de Metropoolregio
Protocol
Om veilig en verantwoord te kunnen reizen in trein, (water)bus, tram en
metro, is er een OV-protocol opgesteld. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor
een veilige reis, voor zowel OV-reizigers als OV-medewerkers. Het protocol

Vijf tips voor veilig digitaal
vergaderen

gaat in per 1 juni, wanneer de coronamaatregelen stapsgewijs worden
versoepeld en de dienstverlening weer wordt opgestart. Lees verder
Overbruggingsfinanciering
Twee weken na de openstelling van de Corona-OverbruggingsLening (COL)
en het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en
Scaleups (TOPSS) hebben bijna 1.300 startups, scale-ups en innovatieve
mkb’ers een aanvraag ingediend. De bedrijven vragen in totaal €630 miljoen
aan via een van beide faciliteiten. Lees verder

Handreiking: winkelgebieden
corona-proof

Samen sterk
De impact van het coronavirus is enorm. Iedereen heeft er mee te maken.
Ook al gloort er wat licht aan het einde van de tunnel. Zorgmedewerkers,
ondernemers die het hoofd boven water proberen te houden, scholen die
langzamerhand open gaan, ouders die nog steeds thuiswerken en natuurlijk
OV-personeel dat in de komende weken de dienstregeling weer veilig gaat
opstarten; iedereen heeft er op zijn eigen manier mee van doen. Gelukkig
zien we nog steeds veel mooie voorbeelden van mensen die elkaar helpen
om deze moeilijke tijd door te komen. Lees verder

Coronamonitor Zuid-Holland
Terug naar boven
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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
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
Webinar over 5G, 20.00 uur, online bijeenkomst

MRDH (Meer informatie zie nieuwsbrief week 12)

Maandag 15 juni 2020

Online studiemiddag omgevingsplan, 13.30 - 16.00
uur, Microsoft Team, aanmelden
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)
Let’s Talk About Tech (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 20)
Platform 31 ( meer informatie zie nieuwsbrief week
21)
Pact tegen de Armoede (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 20)
Stichting Theaterfestival Delft (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 50)

