
 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Zorg als gemeenteraad dat de gemeente open staat voor initiatieven vanuit 

de samenleving. Dat kan door er bijvoorbeeld als raad op te sturen dat de 

inzet van gemeentelijke middelen flexibel worden ingezet. Op deze wijze kan 

de gemeenteraad een grotere rol van burgerinitiatieven in de lokale 

democratie stimuleren. Meer handige tips voor raadsleden om 

burgerinitiatieven kansen te geven om tot bloei te komen, staan in het 

rapport ‘De burger neemt het initiatief’ van de gezamenlijke 

Rekenkamercommissie van de gemeenteraden van Wassenaar, 

Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Lees verder 

 

 

 

Week 25 juni 2018 

Nieuwsbrief griffie 

 

 

Deze week 

1  Burgerinitiatieven  

2  Vervuilers 

3  Proef 

4 Verkiezingen 

5  Bestuurslid 

6 Politie 

7  Digitale overheid 

8 Aso-wet 

9 Kriens 

10 Fraudeonderzoek 

11 Europa dichtbij 

12 Tekort  

13 Verbinding 

14  Onacceptabel 

15 Metropoolregio 

16 Uitnodigingen 

Raad kan burgerinitiatieven stimuleren  

Vervuilers zullen in de toekomst meer verontreinigingsheffing moeten gaan 

betalen. Ook groepen die direct profijt trekken van het werk van een 

waterschap kunnen een hogere rekening verwachten. Dat staat in een door 

de Unie van Waterschappen omarmd advies van de Commissie Aanpassing 

Belastingstelsel (CAB). Lees verder 

 

Het verkiezingsproces kan en moet moderner. Minister Ollongren (BZK) 

presenteerde afgelopen vrijdag een vernieuwingsagenda die ze nog deze 

kabinetsperiode wil doorvoeren. De agenda sluit nauw aan bij de punten uit 

de Verkiezingsagenda 2021 van de VNG en de NVVB. Lees verder 

  
 

 

Hoe bouwt u een 

overtuigend betoog op? 

  

Waterschappen laten vervuilers betalen 

 

Er komt toch weer een proef met het elektronisch tellen van stemmen. Het 

kabinet bekijkt stembiljetten die daarvoor geschikt zijn. Zo'n biljet zou voor het 

eerst bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen kunnen worden 

uitgeprobeerd. Ook komt er een wetsvoorstel voor een internetpublicatie van 

de verkiezingsuitslagen op gemeentelijk niveau. Lees verder 

 

 

‘Moderniseren verkiezingen vindt gehoor’ 

Toch proef elektronisch tellen stemmen 

 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/tips-hoe-de-raad-ambtenaren-op-pad-van-burgerinitiatieven-kan-krijgen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vervuiler-de-klos-bij-nieuwe-opzet-waterheffingen.9590498.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2018/06/15/stemmen-gemakkelijker-en-transparanter
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/verkiezingen-referenda/nieuws/oproep-vngnvvb-tot-moderniseren-verkiezingen-vindt-gehoor
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/hoe-bouwt-u-een-overtuigend-betoog-op
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/hoe-bouwt-u-een-overtuigend-betoog-op
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/toch-weer-proef-elektronisch-tellen-stemmen.9590501.lynkx
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VNG blij met extra geld voor politie 

 

Stap dichter bij één digitale overheid 

 

 

Het kabinet trekt extra geld uit voor de politie en de organisatie krijgt een 

meer decentraal accent. De VNG is blij met deze eerste stappen tot het 

uitbreiden van de politiesterkte en een meer decentrale oriëntatie. Lees 

verder 

 

 

 

 

De afgelopen weken is Algemeen directeur Jantine Kriens in het hele land in 

gesprek gegaan met alle provinciale verenigingen van gemeenten. Hier 

sprak ze met gemeenten over thema’s die voor hen van belang zijn, zoals het 

IBP. De VNG heeft de vijf meest gestelde vragen (en antwoorden) op een rij 

gezet. Lees verder 

 

Volgens Divosa-voorzitter Erik Dannenberg is het beeld dat de Volkskrant 

zaterdag van fraudeonderzoek in de bijstand schetste eenzijdig. De 

voorbeelden in het artikel, waarbij fraudeverdachten werden gestalkt met 

behulp van verborgen camera’s en gps-trackers en zelfs werden 

geïntimideerd, zijn volgens hem incidenten. Lees verder 

 

Terug naar boven 

 

Regio Deals 

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft 

op 8 juni 2018 in een Kamerbrief de aanpak voor het gebruik van Regio 

Deals bekendgemaakt. Een Regio Deal is een initiatief waarbij de 

Rijksoverheid samenwerkt met regio’s om maatschappelijke vraagstukken 

op te lossen. Regio’s kunnen tot 1 september 2018 een voorstel voor een 

Regio Deal indienen. Lees verder 

 

Europa dichtbij 

  

 

'Beeld fraudeonderzoek eenzijdig' 

 

‘Aso-wet’ in eerste jaar weinig gebruikt 

 

De Wet aanpak woonoverlast (Waw), die burgemeesters bevoegdheden 

geeft om overlastgevers een bestuursmaatregel op te leggen, is in juli één 

jaar in werking. Gemeenten maken echter nog maar weinig gebruik van de 

‘aso-wet’, zeggen ingewijden. Lees verder 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 20 jaar  

Alzheimer DWO 

Kriens bezoekt provinciale afdelingen 

@Raad015  

#Raad015 

 

 

NVR ziet weer bestuurslid vertrekken 
Gerard Ram, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden, is benoemd tot wethouder van de gemeente Zaanstad. Als 

gevolg daarvan is Gerard Ram niet langer vicevoorzitter noch bestuurslid 

van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Lees verder 

De strategie ‘Nederland Digitaal’ is 16 juni bekend gemaakt door de 

ministeries van EZK JenV en BZK. De VNG is blij dat vanuit het kabinet is 

toegewerkt naar een overkoepelende Nederlandse digitaliseringsstrategie. 

Vanuit de lokale praktijk zijn gemeenten hierin graag partner. Lees verder 

 

Stadmakerspodium: 

studenteninitiatieven 

https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/politie/nieuws/extra-geld-en-herorientatie-politie-goede-eerste-stappen
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/politie/nieuws/extra-geld-en-herorientatie-politie-goede-eerste-stappen
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/jantine-kriens-op-bezoek-bij-provinciale-afdelingen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/dannenberg-beeld-fraudeonderzoek-eenzijdig.9590633.lynkx
https://europadecentraal.nl/regio-deals-bundeling-krachten-rijksoverheid-en-regios/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/aso-wet-in-eerste-jaar-nog-weinig-gebruikt.9590624.lynkx
https://twitter.com/Raad015
https://online.perfectview.nl/Static.PerfectView.Resource.wgx?Id=200086c1bec3-40e8-4d3e-adfd-2d693b7e68314f34ead5-e0f6-4b6c-ba6b-a04a011765c4180b600d-d659-4b88-8cb5-c79a3e988ead
https://online.perfectview.nl/Static.PerfectView.Resource.wgx?Id=200086c1bec3-40e8-4d3e-adfd-2d693b7e68314f34ead5-e0f6-4b6c-ba6b-a04a011765c4180b600d-d659-4b88-8cb5-c79a3e988ead
https://twitter.com/Raad015
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/vice-voorzitter-gerard-ram-wordt-wethouder
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/stap-dichter-bij-een-digitale-overheid
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/satdmakerspodium-studenteninitiatieven/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/satdmakerspodium-studenteninitiatieven/?root=top


 

 

PAGINA 3 NIEUWSBRIEF GRIFFIE WEEK 25 JUNI  2018 

  

Tekorten wegstrepen via IBP onacceptabel 

De hulp aan kwetsbare kinderen in Nederland schiet nog vaak tekort, 

volgens het Jaarbericht Kinderrechten van Defence for Children en Unicef 

Nederland. De organisaties maken zich onder meer zorgen over de lange 

wachtlijsten voor jeugdhulp en het hoge aantal kinderen dat in de 

gesloten jeugdzorg zit, in totaal 2710. Lees verder 

 
 

 

 

 

 

 

 

Landelijk Congres 

Openbare Ruimte 

 

 

  

Terug naar boven 

 

Verbinding tussen zorg en veiligheid 

 

Raadsleden moeten belangrijke beslissingen maken op het gebied van 

jeugd, zorg en participatie. Inwoners moeten vaker berusten op hun eigen 

verantwoordelijkheid als zij behoefte hebben aan zorg. Dit kan tot gevolg 

hebben dat inwoners langer thuis blijven wonen, terwijl zij niet goed genoeg 

voor zichzelf kunnen zorgen. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Lees 

verder 

  

 

Politie krijgt lokaal meer 

ruimte 

 

 

 

Nieuwsbrief Platform 31 

 

Hulp aan kinderen schiet vaak tekort 

 

Veel gemeenten stemmen volgende week woensdag niet klakkeloos in met 

het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote 

maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat 

dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het 

sociaal domein is onacceptabel. Lees verder 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

Digitale Delta 

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ)* presenteert in samenwerking met de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland de 

vierde editie van de Regiomonitor: ‘Digitale Delta’. Deze geeft inzicht in de 

belangrijkste ontwikkelingen van de regionale economie aan de hand van 

de meest actuele facts & figures. Lees verder  

Nul verkeersslachtoffers 

“Wij houden onze mobiel in de tas op de fiets”. Met deze afspraak besloten 

leerlingen van klas 2A van de Toorop MAVO in Rotterdam vorige week een 

les over smartphonegebruik in het verkeer. De klas had de poster als eerste 

in Zuid-Holland ontvangen uit handen van Michiel van Kruiningen, 

afdelingshoofd Verkeer en Vervoer van de gemeente Rotterdam.  Lees 

verder 

 

MRDH Journaal 

https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/hulp-aan-kwetsbare-kinderen-schiet-nog-vaak-tekort/
http://www.lcor.nl/
http://www.lcor.nl/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/maak-als-raad-verbinding-tussen-zorg-en-veiligheid
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/maak-als-raad-verbinding-tussen-zorg-en-veiligheid
https://www.gemeente.nu/veiligheid/handhaving/politie-krijgt-lokaal-meer-ruimte/
https://www.gemeente.nu/veiligheid/handhaving/politie-krijgt-lokaal-meer-ruimte/
https://mailchi.mp/platform31/platform31-nieuwsbrief-14juni-329709?e=c92f6765ee
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tekorten-wegstrepen-via-ibp-onacceptabel.9590678.lynkx
https://mrdh.nl/nieuws/regiomonitor-2018-digitale-delta
https://mrdh.nl/nieuws/rotterdamse-jongeren-maken-punt-nul-verkeersslachtoffers
https://mrdh.nl/nieuws/rotterdamse-jongeren-maken-punt-nul-verkeersslachtoffers
https://mailchi.mp/mrdh/mrdh-journaal-nr-6-15-juni-2018?e=d1cd56736c
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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 20 juni 2018 Tweede sessie gebiedsvisie-ontwikkeling 
Buytenhout West, 17.00 – 21.00 uur, 
Restaurant Buytenhout Oudeweg 100 
Nootdorp, aanmelden 

Burgerinitiatief BuytenHoutTafel (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 24) 

Woensdag 20 juni 2018 Stadsgesprek over voltooid leven, 20.00 – 
21.30 uur, Nieuwe Kerk Delft  

Protestantse Gemeente Delft (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 24)  

Woensdag 20 juni 2018 Ondertekening contract nieuwe 
gemeentelijke accountant, 17.00 – 17.45 
uur, Torenkamer stadhuis Delft  

Gemeenteraad Delft (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 24)  

Woensdag 20 juni 2018 Zuid-Holland ontmoet, 18.00 – 22.00 uur, 
Stationsplein 1 Stadskantoor Delft 

Provincie Zuid-Holland (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 20)  

Woensdag 20 juni 2018 Lezing in samenwerking met expositie 
Modern Forms, 20.00 uur, Prinsenkwartier 
Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 24) 

Donderdag 21 juni 2018 Landelijk Congres Openbare Ruimte, 9.30 -
16.30 uur, Podium Bloos Speelhuislaan 153 
Breda 

Stedelijk Interieur en gemeente Breda (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 25)  

Dinsdag 26 juni 2018 Street art tour en presentatie project Open 
Art Gallery Delft, 10.00 – 11.30 uur, 
Rotterdam 

Stichting HIJS (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 23)  

Woensdag 27 juni 2018 Stadsmakerspodium studenteninitiatieven, 
20.00 uur,  Prinsenkwartier Sint Agathaplein 
4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 25) 

Donderdag 28 juni 2018 Inspiratiemiddag Groene Metropool, 12.30 – 
16.30 uur, De Bastei Nijmegen, aanmelden 

Staatsbosbeheer en anderen meer informatie zie 
nieuwsbrief week 22)  

Vrijdag 29 juni 2018 (update) Jubileumbijeenkomst Alzheimer afdeling 
Delft-Westland-Oostland, 16.00 – 20.00 uur, 
Theater de Veste Delft  

Alzheimer afdeling Delft-Westland-Oostland (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 17 en week 25)  

Woensdag 4 juli 2018 (onder 
voorbehoud)  

Raadsconferentie governance Avalex, 18.30 
uur, locatie nog niet bekend 

Bestuur Avalex (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 20)  

Donderdag 5 juli 2018 De robotisering van onze democratie, 10.00 
– 15.30 uur, Oranjerie Hydepark 
Hydeparklaan 10 Doorn 

Green Valley en Gemeenteoplossingen (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 24)  

Donderdag 27 september 
2018 

Dag van de integriteit, 9.30 – 16.30 uur, De 
Observant Stadhuisplein 7 Amersfoort 

CAOP en andere organisaties ( meer informatie zie 
nieuwsbrief week 21) 

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

mailto:info@buytenhouttafel.nl?subject=aanmelding%20tweede%20sessie%20gebiedsvisie-ontwikkeling%20Buytenhout%20West
http://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=621432&C=1fe66a3b6653a8190941f1282cec0fec&S=6435&L=277&N=2269

