
 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Ook niet-raadsleden mogen voortaan voorzitter van een raadscommissie van 

een gemeente worden. Dit moet de werkdruk van raadsleden verlichten en 

geeft gemeenten meer ruimte voor lokaal maatwerk. Dit staat in een nota 

van wijziging die Minister Ollongren op 19 juni naar de Tweede Kamer heeft 

gestuurd. Lees verder 

Precies drie maanden na de raadsverkiezingen in 335 gemeenten, zijn in nog 

lang niet alle gemeenten de colleges rond en de wethouders geïnstalleerd. 

De tussenstand laat zien dat het aantal vrouwelijke wethouders is 

toegenomen en dat het aantal colleges dat uit louter mannen bestaat, is 

gedaald. Het gemiddeld aantal wethouders per college is gestegen. De 

lokale partijen leveren de meeste wethouders, maar wel iets minder dan vier 

jaar geleden. Lees verder 

 

 

Week 26 juni 2018 

Nieuwsbrief griffie 

 

 

Deze week 

1  Voorzitter  

2  Informatiebeheer 

3  Impact 

4 Bijstand 

5  Colleges 

6 ICT-debacle 

7  VNG Jaarcongres 

8 Wateroverlast 

9 BlueCity 

10 Europa dichtbij 

11 Luchtkwaliteit 

12 Agressie  

13 Raadsconferentie 

14  Moties 

15 Metropoolregio 

16 Uitnodigingen 

Niet-raadsleden mogen voorzitter worden 

Gemeenten hebben ten opzichte van 2016 over de hele linie stappen gezet 

in taken en uitdagingen waarvoor ze staan ten aanzien van archivering van 

digitale informatie, waaronder aansluiting op e-depotvoorzieningen. Dat blijkt 

uit de peiling die het ICTU heeft uitgevoerd in opdracht van VNG Realisatie. 

Lees verder 

 

 

  
 

De grote tekorten op de bijstandsbudgetten van gemeenten over 2016 en 

2017 moeten eenmalig door het Rijk worden ‘afgekocht’. Dat zegt de Raad 

voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn advies over de 

financieringssystematiek van de bijstand. Lees verder 

TOPdelft houdt 

stadsgesprek 

 

 

Stappen in beter digitaal informatiebeheer 

 

Ruimtelijke plannen worden in de regel beoordeeld op de financiën, het 

programma en op stedenbouwkundige kwaliteit. Pas in het eindstadium wordt 

aan de gemeenteraad gevraagd om een besluit te nemen, als een plan vaak 

al is uitontwikkeld. Daardoor mist de raad vaak de kans om de economische 

effecten van zo’n plan mee te nemen in de besluitvorming. Lees verder 

 

 

‘Rijk moet tekorten op bijstand afkopen’ 

Economische impact van ruimtelijk beleid  

Minder louter mannelijke colleges 

https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/gemeentewet/nieuws/ook-niet-raadsleden-mogen-voorzitter-raadscommissie-worden
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/minder-louter-mannelijke-colleges.9590755.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/nieuws/gemeenten-maken-stappen-in-betere-digitale-informatiebeheer
https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/rob-rijk-moet-tekorten-op-bijstandsbudgetten-afkopen/
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/stadsgesprek-met-de-burgemeester-en-de-voorzitter-van-het-college-van-bestuur-van-de-tu-delft-2/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/stadsgesprek-met-de-burgemeester-en-de-voorzitter-van-het-college-van-bestuur-van-de-tu-delft-2/?root=top
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/de-lokale-economie-stimuleren-met-ruimtelijk-beleid
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Volg het VNG Jaarcongres in Maastricht 

 

Investering tegen wateroverlast is nu nodig 

 

 

Deze week staat het VNG Jaarcongres in Maastricht op het programma. 

Met circa 3000 deelnemers en 400 standhouders is het een drukke, 

spannende en afwisselende bijeenkomst. Hoe volgt u het VNG 

Jaarcongres? En waar vindt u de livestream van de jaarrede en de ALV? 

Lees verder  

 

 

 

 

Afgelopen vrijdag was de finale van de BlueCity Circular Challenge 2018. Hier 

werden verschillende mogelijkheden gepresenteerd, waarin afval de 

grondstof is voor nieuwe producten. Het team van studenten dat namens het 

Hoogheemraadschap van Delfland meedeed, heeft gewonnen. Lees verder 

 

 

 

Terug naar boven 

 

WiFi4EU 

Europa Decentraal berichtte al eerder over de eerste oproep tot het 

indienen van een voorstel (‘call’) voor het WiFi4EU-initiatief van de Europese 

Commissie. Al snel na de opening van deze call ging de WiFi4EU-portaalsite 

echter offline. De Commissie heeft nu bekendgemaakt dat de eerste call 

vanwege technische problemen is uitgesteld tot het najaar van 2018. Lees 

verder 

 

Europa dichtbij 

  

 

Delfland wint BlueCity Circular Challenge 

 

 

 

Tien raadsleden zijn toegetreden tot het bestuur van de Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden. De ledenvergadering van de vereniging 

benoemde de betreffende tien raadsleden tot bestuurslid. Daarmee telt de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden twaalf bestuursleden. Lees verder 

 

 

 

 

 

VNG Jaarcongres 2018: over 

grenzen 

Tien nieuwe bestuursleden voor NVR 

@Raad015  

#Raad015 

 

 

Mogelijk ‘nieuw ICT-debacle’ bij DSO 
Een goed werkend digitaal stelsel is cruciaal voor het slagen van de 

invoering van de Omgevingswet. Het is hoogst onzeker of dat gaat lukken. 

Binnenlands Bestuur legt de ontwikkeling ervan langs de meetlat. Zijn we bij 

het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  op weg naar een nieuw ICT-

debacle? Lees verder 

De noodzaak om wateroverlast tegen te gaan wordt groter nu extreme 

buien zich steeds vaker voordoen. Gemeenten en waterschappen zijn nu al 

bezig met maatregelen om burgers te beschermen tegen de gevolgen van 

wateroverlast. De VNG en de Unie van Waterschappen roepen het kabinet 

dan ook om op om het benodigde extra geld nu beschikbaar te stellen. 

Lees verder  

Zwartboek over hulp voor 

jeugd met beperking 

https://vng.nl/nieuws/18-06-22/volg-het-vng-jaarcongres-in-maastricht
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/winnaar-bluecity-circular-challenge-2018-tegels-uit-bagger-en-lampen-van-linoleum
https://europadecentraal.nl/eerst-call-wifi4eu-uitgesteld-tot-najaar-2018/#more-49208
https://europadecentraal.nl/eerst-call-wifi4eu-uitgesteld-tot-najaar-2018/#more-49208
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/tien-nieuwe-bestuursleden-voor-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden
https://twitter.com/Raad015
https://vng.nl/vng-jaarcongres-2018-over-grenzen
https://vng.nl/vng-jaarcongres-2018-over-grenzen
https://twitter.com/Raad015
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/zorgen-over-mogelijk-nieuw-ict-debacle-dso.9590810.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/investering-in-maatregelen-tegen-wateroverlast-nu-nodig
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/brandbrief-en-zwartboek-over-hulp-voor-jeugd-met-beperking/#prettyPhoto
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/brandbrief-en-zwartboek-over-hulp-voor-jeugd-met-beperking/#prettyPhoto
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Uitnodiging raadsconferentie Avalex 

De luchtkwaliteit in alle Nederlandse binnensteden zal eind dit jaar 

voldoen aan de Europese waarden. Dat blijkt uit nieuwe prognoses, meldt 

staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede 

Kamer. Lees verder 

 
 

 

 

 

Moties tegen Wmo-abonnementstarief 

Gemeenten verzetten zich tegen de kabinetsplannen om het 

abonnementstarief voor de Wmo in te voeren. Een aantal dient 

woensdag tijdens de algemene ledenvergadering van gemeentekoepel 

VNG moties in, met als doel het abonnementstarief van tafel te krijgen. 

Lees verder 

 

Nieuwsbrief 

Dierenbescherming 

 

 

  

Terug naar boven 

 

Aanpak agressie tegen lokaal bestuur  

 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil agressie en geweld tegen 

lokale politici beter aanpakken. Zo komt er een landelijk 

ondersteuningsteam ‘dat direct na een incident ter plaatse 

basisondersteuning aan politieke ambtsdragers geeft’. Dat schrijft de 

bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder 

  

 

Bijeenkomst 9 juli  

Greenport West-Holland-

netwerk 

 

 

 

Kroosschepactie  

in Tanthof 

 

impuls voor luchtkwaliteit binnensteden 

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan van het bestuur 

van Avalex voor de raadsconferentie die op 4 juli wordt gehouden in de 

raadszaal van Pijnacker-Nootdorp. In verband met de catering wordt u 

verzocht zich uiterlijk donderdag a.s. om 12.00 uur aan te melden via 

h.vanbemmel@avalex.nl.  

Berichten uit de Metropoolregio 

 

Leefomgeving 

Een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-

Holland: met deze visie voor ogen sluiten overheden, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties de handen ineen om Zuid-Holland te 

vergroenen. Op 22 juni vond de startbijeenkomst plaats van de 

inspraakperiode op deze visie. De provincie Zuid-Holland nodigt iedereen 

van harte uit om op de visie te reageren. Lees verder 

 

De ZomerRaad On Tour 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/extra-impuls-voor-luchtkwaliteit-binnensteden.9591208.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-in-actie-tegen-wmo-abonnementstarief.9591263.lynkx
https://mijndb.dierenbescherming.nl/archief?xh=d2084009fdacf2543079d64d8addba0f0dfe6aef3b5c8e58c86a3774c3f6d4f1b96693295e317464d82ff1d0140887a5050923b8ec25249acefbe6728c49f0a4&xzine_id=140&email=redactie.politiekdier@dierenbescherming.nl&r=4557716
https://mijndb.dierenbescherming.nl/archief?xh=d2084009fdacf2543079d64d8addba0f0dfe6aef3b5c8e58c86a3774c3f6d4f1b96693295e317464d82ff1d0140887a5050923b8ec25249acefbe6728c49f0a4&xzine_id=140&email=redactie.politiekdier@dierenbescherming.nl&r=4557716
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/meer-ondersteuning-bedreigde-raadsleden
https://www.gemeente.nu/bestuur/team-tegen-geweld-lokale-politici/
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/46d2616b5facf90f/6a2c4945d636c7f9
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/46d2616b5facf90f/6a2c4945d636c7f9
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/46d2616b5facf90f/6a2c4945d636c7f9
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/aftrap-kroosscheppen-tanthof-delft
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/aftrap-kroosscheppen-tanthof-delft
mailto:h.vanbemmel@avalex.nl
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@21308/zuid-holland-kiest/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/de-zomerraad-on-tour
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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 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)  

Maandag 2 juli 2018 Kroosschepactie in Tanthof, 19:30 uur – 
21:30 uur, Wijkcentrum De Hofstee, 
Sandinoweg 149 Delft 

KNNV afdeling Delfland (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 26)  

Woensdag 4 juli 2018 
(update)  

Raadsconferentie governance Avalex, 18.30 
uur, raadszaal Pijnacker-Nootdorp 
Emmastraat 165  Pijnacker 

Bestuur Avalex (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 20 en week 26)  

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)  

Maandag 9 juli 2018 Samenwerking en inspiratie bijeenkomst, 
7.30 – 17.30 uur, Royal FloraHolland Middel 
Broekweg 29  Honselersdijk 

Greenport West-Holland-netwerk (meer informatie 
zie nieuwsbrief week 26)  

Woensdag 11 juli 2018 Stadsgesprek met de burgemeester en de 
voorzitter van het College van Bestuur van 
de TU Delft, 20.00 uur, Prinsenkwartier Sint 
Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 26) 

Dinsdag 17 en woensdag 18 
juli 2018 

Trainingsprogramma De ZomerRaad, 09.30 – 
16.30 uur, ProDemos Hofweg 1 Den Haag, 
aanmelden 

Prodemos en de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden (meer informatie zie nieuwsbrief week 
26)  

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 

http://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=621432&C=1fe66a3b6653a8190941f1282cec0fec&S=6435&L=277&N=2269
https://reserveren.prodemos.nl/webshop/evenement/zomerraad-2018

