Nieuwsbrief griffie
Week 29 juli 2020

Deze week

Laatste nieuwsbrief voor het zomerreces
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Laadpunten
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Coronawet

Kwaliteitsborging kost gemeenten geld
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Europa dichtbij

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die het bouwtoezicht voor een

11

Stemmentelling

deel wegneemt bij de gemeenten, zal hen toch geld gaan kosten. En dat

12

VZHG

geld kunnen ze niet meer terugkrijgen via de leges. Omgevingsdiensten
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Plaatselijk

trekken aan de bel. Lees verder

14

CongRES

15

Metropoolregio

Regie pakken in ouderenhuisvesting

16

Uitnodigingen

Dit is voorlopig weer de laatste nieuwsbrief van de griffie die u voor het
zomerreces ontvangt. De lijsten van ingekomen stukken van de weken 30 tot
en met 35 worden in één keer op vrijdag 28 augustus a.s. gesloten. In het
zomerreces is de griffie van maandag 27 juli t/m vrijdag 21 augustus (week 31
tot en met 34) gesloten. In die weken zullen geen ingekomen stukken worden
gepubliceerd. De lijsten van de weken 29 (deze week), 30 en 35 (als er stukken
zijn) worden allemaal in één keer op dinsdag 1 september vastgesteld.

Ook in kleinere gemeenten verdubbelt tot 2040 het aantal tachtig-plussers. Er
ontstaat een tekort aan zowel ouderenwoningen als verpleeghuiscapaciteit.
Gemeenten moeten meer de regie pakken om te zorgen voor zowel
voldoende ouderenhuisvesting als een goed voorzieningenniveau. Dat stelt
René Lolkema, senior adviseur bij HEVO. Lees verder

Coronaperiode beïnvloedt leefstijl jongeren
Door een ongezondere leefstijl tijdens de coronaperiode wordt verwacht dat
veel jongeren, en met name kwetsbare kinderen, toenemen in gewicht. Ook
hebben de coronamaatregelen impact op ongelijkheid onder de jeugd. Dat
zegt de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) die gemeenten
daarom oproept op om zomerse sport- en spel activiteiten te organiseren.

Nieuwsbrief Platform 31

Lees verder

Let op voor de ramp na de ramp
De coronaramp verschilt van andere ‘gewone’ rampen. Het gevaar blijft
namelijk aanwezig. Iedereen kan erdoor getroffen worden of een ander
besmetten. Sociale en psychische gevolgen kunnen op langere termijn de
aanvankelijke solidariteit na een ramp ondergraven. Er dreigt dan een ramp
na de ramp. Lees verder
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Meer laadpunten voor elektrisch vervoer
Elektrische vrachtwagens, binnenvaartschepen en andere voertuigen over
weg of water kunnen de komende jaren op steeds meer plaatsen in ZuidHolland opladen. Het rijk trekt €2,1 miljoen uit voor het plaatsen van
laadpunten in Zuid-Holland en Zeeland, onder voorwaarde dat provincies
en gemeenten met elkaar samenwerken en er eenzelfde bijdrage

Handreiking voor herstel en
transitie van winkelgebieden

beschikbaar voor stellen. Lees verder

Vereniging voor Raadsleden blikt terug
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden blikt in de bijgevoegde
Zomerbrief 2020 terug op het afgelopen half jaar en vooruit op activiteiten
die in het najaar gepland staan.

Meer ruimte door strenger parkeerbeleid
Een strenger parkeerbeleid levert ruimte op die kan worden gebruikt voor de
bouw van extra woningen of meer groen. Gemeenten kunnen ook
alternatieven bieden voor het bezit van een auto bij nieuwbouwprojecten,

Save the date: Week van de
Pleegzorg 2020

maar moeten dan wel afwijken van strenge parkeernormen. Dat blijkt uit
een onderzoek onder zes gemeenten in opdracht van de provincie ZuidHolland. Lees verder

H10: tarieven jeugdhulp nu in orde
De gemeenten in de Haagse jeugdzorgregio gaan bekijken of de uitspraak
van het Gerechtshof gevolgen heeft voor de plannen van de regio om op
termijn over te gaan op resultaatgerichte financiering. Voor de korte termijn
heeft de uitspraak naar verwachting geen gevolgen voor de lopende
inkoopprocedure en de tarieven voor 2021. Lees verder

Decentralisatie-uitkering
‘tegengaan discriminatie'

Meer controle raden in voorstel Coronawet
De

tijdelijke

wet

die

de

noodverordeningen

vervangt

waarin

de

coronamaatregelen zijn vastgelegd, biedt meer ruimte voor de controlerende
taak van de gemeenteraad. Volgens het wetsvoorstel dat de minister deze
week naar de Kamer stuurde, moet het kabinet nieuwe maatregelen eerst
voorleggen aan de Tweede Kamer. Lees verder

Europa dichtbij
Goedkeuring
Het Rijk heeft naar aanleiding van de landelijke en lokale doorbetalings-afspraken
in het doelgroepen-vervoer één gecoördineerde melding van staatsteun bij de

Update Greenport WestHolland

Europese Commissie gedaan ter facilitering van alle gemeenten. Bij deze vorm
van compensatie vanwege een bijzondere gebeurtenis kan er namelijk sprake zijn
van staatssteun. Dit is afhankelijk van het contract. Indien het contract geen
ruimte laat voor het bieden van de compensatie, wordt het verlenen van
compensatie

voor

maximaal

80%

van

de

niet-gereden

ritten

in

het

doelgroepenvervoer aan vervoersbedrijven als staatssteun aangemerkt. Lees
verder

Terug naar boven
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Geen keuzevrijheid bij stemmentelling
Met het nieuwe wetsvoorstel kunnen gemeenten nog steeds niet zelf
bepalen of ze stembiljetten laten tellen op de stembureaus of op een
centrale locatie. Dat moet anders, schrijven de VNG en NVVB in hun
reactie

op

het

wetsvoorstel

Nieuwe

procedure

vaststelling

verkiezingsuitslagen. Lees verder

De dinges: een sleutelfiguur
in re-integratie

VZHG nieuwsbrief over coronacrisis
In de bijgevoegde nieuwsbrief van de VZHG wordt onder meer aandacht
actualiteiten
besteed aan verenigingszaken, VNG en corona en VNG en COT/

gespreksagenda transitiefase coronacrisis. Ook aandacht voor actualiteiten
rond de financiële situatie van gemeenten en de brief die de provincie ZuidHolland hierover naar het kabinet stuurde.

‘Nieuwe lockdown zal plaatselijk zijn’
Als er al sprake is in ons land van een nieuwe ‘lockdown’ omdat het
coronavirus weer oplaait dan zal het geen landelijke zijn. Mogelijk zullen
mensen of groepen in quarantaine moeten, maar dat zal dan plaatselijk of

Hoe beïnvloedt corona onze
mobiliteit?

regionaal zijn. Dat zei voorzitter Hubert Bruls maandag na afloop van het
Veiligheidsberaad van de 25 Veiligheidsregio’s. Lees verder

CongRES: Van concept RES naar RES 1.0
Op woensdag 18 november organiseren Provinciale Staten van ZuidHolland het CongRES: een congres over de Regionale Energie Strategieën
in onze provincie. De vooraankondiging voor dit fysieke én digitale congres
treft u aan in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Berichten uit de Metropoolregio
Fietsverbinding

'Politiek moet herkenbaar zijn.'

Goed nieuws voor fietsers tussen Pijnacker en Den Haag. Een deel van deze
Metropolitane Fietsroute is voltooid. Het gaat om het fietspad oor de
Vlietzoom naar de Westvlietweg in Den Haag is klaar. Ook een belangrijke
schakel: het Jan Linzelfietsviaduct is donderdag 9 juli geopend. Lees verder
Tramnet
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag reserveert 402 miljoen euro voor
onder andere de aanschaf van 60 nieuwe Haagse trams. Dat heeft de
bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH vandaag besloten. De
instroom van nieuwe trams wordt in samenwerking met HTM en de gemeente
Den Haag gerealiseerd. In totaal is er een bedrag van 462 miljoen euro mee
gemoeid. Lees verder

Terug naar boven

Vervoerplannen 2021
definitief
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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

Woensdag 15 juli 2020

Digitale raadsinformatiebijeenkomst, 17.00 – 19.00
uur, online bijeenkomst, aanmelden
ZomerRaad, 10.30 – 14.30 uur, online bijeenkomst,
aanmelden
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)

CongRES: Van concept RES naar RES 1.0, 16.00 –
20.00 uur, online en energiehuis Dordrecht

Provincie Zuid-Holland (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 29)

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
Woensdag 18 november 2020

Rood is nieuw in de agenda

Terug naar boven

