
 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

RIGO heeft in opdracht van Aedes onderzoek gedaan naar de instroom van 

kwetsbare groepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in het 

corporatiebezit. Achterstandswijken gaan achteruit, maar het zijn er wel 

minder. Hoe komt dat? En wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen, ook voor 

gemeenten? Lees verder 

 

 

 

Week 46 november 2018 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Achterstandswijken  

2  Buitenwereld 

3  Energie-eis 

4 Decentralisaties 

5  Meer bouwen 

6 Geloofwaardig 

7  Zonnepanelen 

8 Waterschapsverkiezingen 

9 Veilig Thuis 

10 Bibob 

11 Europa dichtbij 

12 Gemeenteraadsdebat 

13 Bijna de helft 

14 Bezwaarschriften 

15 Conferentie 

16 Metropoolregio 

17 Uitnodigingen 

Achterstandswijken verder achteruit 

Voor raadsleden zijn niet alleen de gebeurtenissen binnen de raad relevant. 

Buiten de raadszaal doen zich dé situaties voor uw werkzaamheden binnen 

de raad relevant maken. Omgevingsbewustzijn is daarom een 

kernvaardigheid die u goed kan gebruiken als raadslid. Deze competentie 

zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft voor nieuwe ontwikkelingen in de 

omgeving die relevant zijn voor uw werk. Lees verder 

 

De Zuid-Hollandse woningbouw kan worden versneld als gemeenten bij 

binnenstedelijke nieuwbouw niet standaard parkeerplekken toevoegen. 

Rond nieuwbouwplannen blijken namelijk zo’n 50.000 parkeerplekken bij 

kantoren en in garages leeg te staan. Dat biedt kansen voor extra ruimte en 

kostenbesparingen bij nieuwbouw. Lees verder 
  
 

Nu het stof van de decentralisaties is neergedaald, is de vraag op zijn plaats 

of de verhoudingen waarin die samenwerking plaatsvindt, optimaal is. 

Hierover gaat het essay 'Samenwerken op de meent. Over autonomie van 

gemeenten, hun onderlinge solidariteit en de rol van het Rijk’. In dit essay, 

geschreven door Rienk Janssens, verkent de VNG het krachtenveld waarin 

gemeenten hun (nieuwe) taken moeten waarmaken. Lees verder 

Start Democratie in Actie 

  

De buitenwereld de raadszaal inbrengen 

Meer bouwen door minder parkeerplekken 

Gemeenten moeten erop gaan toezien dat kantoorgebouwen die niet 

voldoen aan de eisen van energielabel C, vanaf 2023 niet meer worden 

gebruikt. Een uitzondering hierop is ondanks protest van lokale overheden door 

het kabinet in stand gehouden. Lees verder 

 

 

Essay over decentralisaties 

Uitzondering op energie-eis kantoren blijft 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/woonbeleid/nieuws/achterstandswijken-verder-achteruit-is-er-een-oplossing
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/de-buitenwereld-de-raadszaal-inbrengen
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@22441/versnelling/
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/samenwerken-op-de-meent-essay-over-decentralisaties
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/start-democratie-in-actie-op-de-dag-van-de-lokale-democratie
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/duurzaamheid/uitzondering-op-energie-eis-kantoren-blijft-overeind/
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Zonnepanelen niet buiten waardering WOZ 

 

Vergoeding waterschapsverkiezingen 

 

 

Gemeenten krijgen veel vragen over de waardering van zonnepanelen 

(de WOZ-waarde). De indruk bestaat dat gemeenten de keuze hebben 

om zonnepanelen wel of niet te waarderen. Dat is niet zo. De rechter heeft 

bepaald dat zonnepanelen bij het huis horen. Dat verplicht gemeenten 

vanuit de Wet waardering onroerende zaken om zonnepanelen in de 

waardering mee te nemen. Gemeenten hebben geen zelfstandige 

beslisruimte om zonnepanelen buiten de waarde te laten. Lees verder 

 

Communicatieconferentie 

Op 8 en 9 november vond in Brussel de negende editie van de 

communicatieconferentie EuroPCom plaats. Tijdens deze conferentie was 

er veel aandacht voor de campagne ‘This time I’m voting’ die Europese 

burgers aanspoort in mei 2019 te gaan stemmen tijdens de Europese 

verkiezingen. Lees verder 

 

 

 

 

Het wetsvoorstel om gemeenten meer armslag te geven bij de aanpak 

van ondermijnende criminaliteit, werd vrijdag goedgekeurd door de 

ministerraad. De aanscherping van de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) is daarmee 

weer een stap verder. Lees verder 

 

Terug naar boven 

 

 

Op 20 maart 2019 worden weer waterschapsverkiezingen gehouden. Het is 

een wettelijke taak van gemeenten om deze te organiseren. De VNG en de 

Unie van Waterschappen (UvW) hebben gesproken over de hoogte van de 

vergoeding die de waterschappen hiervoor aan de gemeenten verschuldigd 

zijn. Lees verder 

Europa dichtbij 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad aan de Raad 

  

Financiering nieuwe taken Veilig Thuis 

@Raad015  

#Raad015 

 

Aanscherping Bibob stap dichterbij 

Bestuurder moet vooral geloofwaardig zijn 
Wie wordt de beste bestuurder 2018? Duidelijk is dat hij of zij vooral 

geloofwaardig moet zijn. Sabine van Zuydam promoveerde vorige maand 

op een onderzoek naar het belang van juist die kwaliteit voor politiek 

leiders. Lees verder 

Gemeenten hebben voor de Aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling nieuwe taken gekregen. Hoe kunnen gemeenten deze 

nieuwe taken financieren? In deze factsheet wordt uitgelegd hoe dat is 

geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering 

Vrouwenopvang (DU VO). Lees verder 

 

VZHG journaal voor de 

gemeenten 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/een-op-drie-gemeenten-belast-zonnepanelen.9601077.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/wet-woz/nieuws/geen-mogelijkheid-om-zonnepanelen-buiten-woz-waarde-te-laten
https://europadecentraal.nl/europcom-communicatieconferentie-campaigning-for-europe/
https://www.gemeente.nu/veiligheid/ondermijning/aanscherping-bibob-stap-dichterbij/
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/verkiezingen-referenda/nieuws/afspraken-over-vergoeding-kosten-waterschapsverkiezingen
https://twitter.com/Raad015
https://www.raadaanderaad.nl/
https://twitter.com/Raad015
https://www.binnenlandsbestuur.nl/een-bestuurder-moet-vooral-geloofwaardig-zijn.9600746.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/nieuws/hoe-kunnen-gemeenten-nieuwe-taken-veilig-thuis-financieren
https://vzhg.nl/vzhg-journaal-voor-de-gemeenten/
https://vzhg.nl/vzhg-journaal-voor-de-gemeenten/
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Minder geld leidt tot veel bezwaarschriften 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een folder aan van het Nederlands 

Debat Instituut voor het Nationaal Gemeenteraadsdebat dat op zaterdag 

15 december in het raadhuis in Hilversum wordt gehouden.  

 

 

 

 

 

Uitnodiging conferentie van de NLVOW  

De Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windturbines 

(NLVOW) houdt op 7 december 2018 een conferentie met als titel: De 

burger doet er toe, maar hoe? De positie van de burger bezien vanuit 

"maatschappelijke" afspraken. In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de 

uitnodiging en het programma aan.  

 

Sterrenslag voor 

gemeenten 

 

 

 

Terug naar boven 

 

Bijna de helft raadsleden nieuw begonnen 

 

Van de 7.991 raadsleden die op 29 maart 2018 als raadslid zijn geïnstalleerd, 

zijn 3.429 raadsleden voor het eerst begonnen als volksvertegenwoordiger. 

De nieuwe raadsperiode 2018-2022 is daardoor begonnen met 42,91 

procent nieuwe raadsleden. Lees verder 

  

 

 

Wijziging  

Boa-beleidsregels 

 

100 miljoen voor 

zonnepanelen op scholen 

 

 

 

Uitnodiging voor het Gemeenteraadsdebat 

 

Veruit de meeste bezwaarschriften die binnen het sociaal domein bij 

gemeenten worden ingediend, gaan over de Participatiewet. Belangrijkste 

oorzaak: beslissingen raken de mensen direct in hun portemonnee. Lees 

verder 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

Samenwerking 

Met het tekenen van de bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland – 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bekrachtigen de provincie en 

de Metropoolregio hun samenwerking. Hierin is, op basis van de opgedane 

ervaringen in de samenwerking en de tussentijdse evaluatie van de MRDH, 

de rol van de provincie in de vervoerregio MRDH nu verder ingevuld. Lees 

verder 

Fieldlabs 

Nieuwe technologie levert een grote impact op de werkgelegenheid en de 

concurrentiepositie van de bedrijven in de regio. Daarom ondersteunen 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland fieldlabs. 

Lees verder 

 

 

MRDH Journaal 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/sterrenslag-voor-gemeenten.9600772.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/sterrenslag-voor-gemeenten.9600772.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/bijna-de-helft-raadsleden-nieuw-begonnen-in-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/openbare-ordebevoegdheden/nieuws/wijziging-boa-beleidsregels-stand-van-zaken
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/openbare-ordebevoegdheden/nieuws/wijziging-boa-beleidsregels-stand-van-zaken
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/100-miljoen-voor-zonnepanelen-op-scholen.9601074.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/100-miljoen-voor-zonnepanelen-op-scholen.9601074.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minder-geld-leidt-tot-veel-bezwaarschriften.9601039.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minder-geld-leidt-tot-veel-bezwaarschriften.9601039.lynkx
https://mrdh.nl/nieuws/provincie-zuid-holland-en-mrdh-intensiveren-samenwerking
https://mrdh.nl/nieuws/provincie-zuid-holland-en-mrdh-intensiveren-samenwerking
https://mrdh.nl/nieuws/film-over-fieldlabs
https://mailchi.mp/mrdh/mrdh-journaal-nr-8-28-september-1044285?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 14 november 
2018 

Techniek en dementie, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 45)  

Donderdag 15 november 
2018 

Bomenexcursie naar Apeldoorn, 09.30 – 
16.30 uur, start Stationsplein Apeldoorn, 
aanmelden 

Gemeente Apeldoorn e.a. (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 37)  

Donderdag 15 november 
2018 

Atriumlezing Werkende Samenwerking, 
15.30 – 17.00 uur, Willemshof VNG 
Nassaulaan 12 Den Haag, aanmelden 

VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 45)   

Vrijdag 16 november 2018 Dag van de Lokale Democratie,  9.00 – 17.00 
uur, Prodentfabriek Oude Fabriekstraat 20 
Amersfoort 

VNG en andere organisaties (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 40)  

Woensdag 21 november 
2018 

Speeddate studenteninitiatieven, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 44) 

Donderdag 22 november 
2018 

Toiletsymposium, 9.30 – 14.00 uur, 
Seats2meet Stationsplein 49 Amersfoort, 
aanmelden 

Maag Lever Darm Stichting (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 44)  

Donderdag 22 november 
2018 (update) 

Nationaal Congres Veenbodemdaling, 10.30 
– 17.00 uur, Taets Hemkade 16 Zaandam  

Platform Slappe Bodem en Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 28)  

Woensdag 28 november 
2018 

Stadsgesprek ontwikkelplan Schieoevers, 
20.00 uur, locatie volgt nog 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 45)  

Vrijdag 30 november 2018 MRDH-event 2018 'Samenwerken maakt 
sterker', 12.00 – 18.30 uur, De Broodfabriek 
Volmerlaan 12 Rijswijk  

MRDH (meer informatie zie nieuwsbrief week 44)  

Vrijdag 7 december 2018 Conferentie De burger doet er toe, maar 
hoe?,  9.00 – 14.00 uur, Expo Hoevelaken 
Koninginneweg 1 Hoevelaken, aanmelden 

NLVOW (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 46)  

Woensdag 12 december 2018 Meet & Greet Energie, 16.45 – 19.30 uur, 
Bestuurscentrum Emmastraat 165 Pijnacker 

Greenport West-Holland (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 44)  

Woensdag 12 december 2018 Masterclass Stadsnatuur maken, 10.00 – 
16.00 uur, Paulus Borstraat 41 Amersfoort, 
aanmelden 

Vakblad Groen e.a. (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 45)  

Zaterdag 15 december 2018 
(update) 

Nationaal raadsledendebat, 09.30 – 16.30 
uur, gemeentehuis Hilversum, aanmelden  

Nederlands Debat Instituut e.a. (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 38 en uitnodiging week 46)  

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=6777&L=277&N=2441
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/gemeentelijke-samenwerking/nieuws/15-november-atriumlezing-over-de-werkende-samenwerking
mailto:secretariaat@mlds.nl?subject=aanmelding%20Toiletsymposium
mailto:reactie@nlvow.nl?subject=aanmelding%20conferentie
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=621432&C=1fe66a3b6653a8190941f1282cec0fec&S=7057&L=277&N=2547
https://debatinstituut.nl/gemeenteraadsdebat

