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Het kabinet diende op 13 juli het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid19 in bij de Tweede Kamer. In vergelijking met de eerdere, niet openbaar
gemaakte, consultatieversie is het voorstel aangepast op basis van het advies
van de Raad van State en de reactie van stakeholders. De VNG, het NGB en
de Wethoudersvereniging vinden dat het voorstel in de huidige vorm fors
verbeterd is in vergelijking met de consultatieversie, maar het biedt nog weinig
ruimte voor lokaal maatwerk. Lees verder

Raadsleden wel wat de effecten kunnen zijn van besluiten die zij nemen welke
beïnvloed worden door digitalisatie van de leefomgeving? Het antwoord zou
zomaar nee kunnen zijn. Lees verder

Expertteam Woningbouw gaat aan de slag
Het in 2018 door het rijk ingestelde Expertteam Woningbouw ‘kan nog aan
belang winnen’, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een
Kamerbrief. Bijvoorbeeld door met (decentrale) overheden en marktpartijen

Zomerspecial Platform 31

allereerst eens in kaart te brengen wat nu precies de knelpunten zijn. Lees
verder

'Democratie komt nu even niet uit'
De positie van de gemeenteraad in de aangepaste tijdelijke wet Covid 19 is
nog onvoldoende. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in
een reactie op de wet gericht aan de Tweede Kamer. De burgemeester krijgt
meer bevoegdheden zonder dat de raad hier direct invloed op heeft. De
raad komt pas in beeld bij controle achteraf, terwijl door inspraak vooraf de
raad kan bijdragen aan het verhogen van het draagvlak van de
maatregelen. Lees verder
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Monitor Integriteit en Veiligheid 2020
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u het bericht aan over de Monitor
Integriteit en Veiligheid 2020. Via de link in het bericht kunt u het volledige
rapport raadplegen. Een van de belangrijkste uitkomsten van de monitor
zijn dat een groeiend aantal bestuurders en volksvertegenwoordigers het
afgelopen jaar te maken had met agressie en geweld. Daarnaast komt

Stadmakerspodium Online

verbale agressie, via social media, steeds vaker voor.

Praat mee over impact coronacrisis
De VZHG en de provincie Zuid-Holland houden op donderdag 15 oktober
een digitale dialoog met als centrale vraag Wat is de impact van de
coronacrisis en hoe komen we hier als overheden gezamenlijk uit? Tijdens
deze bijeenkomst worden trends inzichtelijk gemaakt, zijn er deskundigen
en wordt gesproken over herstelbeleid. U leest hier meer over in de
bijgevoegde uitnodiging.

Nieuwsbrief DWO Alzheimer
Nederland

Vervalste VOG's invoeren onmogelijk in PRK
Volgens de onderzoeksjournalisten van Argos zijn de afgelopen jaren
tientallen valse verklaringen van goed gedrag ontdekt, vooral in de zorg.
Het aantal meldingen is in 2019 snel toegenomen nadat screeningsautoriteit
Justis waarschuwde voor nepverklaringen. Naar aanleiding van die
berichtgeving is de vraag gerezen wat dit bericht voor kinderopvang in zou
kunnen houden. Lees verder

Harde cijfers over schuldenproblematiek
Dat Nederland een groot schuldenprobleem heeft, was op basis van
schattingen al te verwachten, maar het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)
toont dat nu voor het eerst met harde cijfers aan. De bevinding: ruim 8
procent van de Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden en

Rechtspositie voor raadsleden

slechts een tiende daarvan is in beeld bij schuldhulpverlening. De data
bevestigt

bovendien

de

verwachting

dat

de

coronacrisis

de

schuldenproblematiek flink zal verergeren. Lees verder

Coronadashboard toont nu ook riooldata
Het ‘coronadashboard’ van de rijksoverheid is uitgebreid met actuele
meetgegevens van rioolwater op tachtig locaties, verspreid over het land. Dit
geeft inzicht in de mate waarin het virus actief is in een gebied. Lees verder

Europa dichtbij
Aanpak zorgfraude op de
bestuurlijke agenda

COVID-19-crisis
Het programma Europese Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een overzicht samengesteld van de reacties van
Europese steden op het uitbreken van de COVID-19-crisis. Lees verder

Terug naar boven
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Uitnodiging digitale Raad op Zaterdag
Zaterdag 19 september zal opnieuw een digitale Raad op Zaterdag
georganiseerd worden. De VNG en de Vereniging voor Raadsleden
nodigen

u

uit

voor

zes

verschillende

sessies

over

uiteenlopende

Online webinar waterstof

onderwerpen. In de bijgevoegde uitnodiging leest u hier meer over.

Nieuwsbrief Stichting Move
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de nieuwsbrief van de Stichting
Move. In deze update beschrijft Move onder meer hoe de stichting zich de
afgelopen periode heeft ingezet.

Minder concerten maken
stad minder aantrekkelijk

Uitnodiging Pact tegen de Armoede
Werkende armen is het thema van de bijeenkomst die het Delftse Pact
tegen de Armoede op woensdag 16 september houdt in de Vierhovenkerk
in

Delft.

Belangstellenden

achtergrondinformatie

en

krijgen
horen

van

15.30

tot

17.30

persoonlijke

uur

meer

verhalen

van

ervaringsdeskundigen. In de bijgevoegde uitnodiging leest u hier meer over.

Manifest voor Digitale Overheid
‘Door de coronacrisis heeft digitalisering noodgedwongen een sprong
gemaakt. Kansen en risico’s van de digitale samenleving worden
uitvergroot.’ Dat staat in het manifest 'Dichterbij door digitalisering' dat
donderdag 20 augustus naar de Tweede kamer is gestuurd. Lees verder

Meer ambtenaren voor de raad

Negatief zwemadvies voor
zwemplas Delftse Hout

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan, maar in de dagelijkse
praktijk hebben de colleges van burgemeester en wethouders de
grootste invloed op de koers van de gemeente. Twee veranderingen
kunnen hier wat aan doen: meer ambtenaren voor de raad en minder
voor het college, plus het opstellen van een samenlevingsagenda door
de gemeenteraad. Bestuurskundige Peter Hovens doet deze voorstellen in
zijn publicatie “Lokale overheid vernieuwd. Een spoorboekje voor politici
die willen veranderen”. Lees verder

Berichten uit de Metropoolregio
Afleiding
Appen, bellen of met passagiers praten in de auto. Iedereen weet dat het
gevaarlijk is, maar we doen het toch! Daarom heeft Tim Coronel als eerste
plaats genomen in de nieuwe 3D-simulator om te ervaren hoe gevaarlijk
afleiding kan zijn. Deze virtual reality autosimulator is een primeur in
Nederland, gelanceerd door ROV Zuid-Holland en ROF Fryslân. De
Metropoolregio Rotterdam Den Haag is samen met de provincie Zuid-Holland
opdrachtgever voor het ROV Zuid-Holland. Lees verder
Terug naar boven

Bijna driekwart minder
toeristen
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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

Woensdag 2 september 2020

Van

Online webinar waterstof, 20.00 – 22.00 uur,
aanmelden
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
Update Woensdag 17 juni 2020 Bijeenkomst Pact tegen de Armoede, 15.30 – 17.30
Woensdag 16 september 2020 uur, Vierhovenkerk Obrechtstraat 50 Delft
Donderdag 17 september 2020 Digitale Dag van de Lokale Democratie, 10.00 –
16.00 uur, online

Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag (meer
informatie zie nieuwsbrief week 35)
Stichting Theaterfestival Delft (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 50)

Zaterdag 19 september 2020

Digitale Raad op Zaterdag, meer informatie volgt

VNG (meer informatie zie uitnodiging bij
nieuwsbrief week 35)

Donderdag 15 oktober 2020

Digitale dialoog over impact coronacrisis, 19.15 –
21.00 uur, online

VZHG en provincie Zuid-Holland (meer informatie
zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 35)

Vrijdag 30 oktober 2020 (onder Stadmakerspodium, 20.00 uur, Prinsenkwartier
voorbehoud)
Agathaplein 4 Delft
Woensdag 18 november 2020 CongRES: Van concept RES naar RES 1.0, 16.00 –
20.00 uur, online en energiehuis Dordrecht
Rood is nieuw in de agenda

Terug naar boven

Pact tegen de Armoede (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 35)
VNG, ministerie van BZK, Democratie in Actie,
gemeente Den Haag (meer informatie zie
nieuwsbrief week 35)

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 35)
Provincie Zuid-Holland (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 29)

