
 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

Week 51 december 2018 

Nieuwsbrief griffie 

 

 

Deze week 

1  Beste wensen  

2  Klassenbezoek 

3  Najaarsnota 

4 Midden-Delfland 

5  Jaarwisseling 

6 Start-van-2019-borrel 

7  Lokale omroep 

8 Nieuwjaarsreceptie 

9 Right to challenge 

10 Daklozen 

11 Cao Gemeenten 

12 Europa dichtbij 

13 Hoogheemraad 

14 Rekenkamer 

15 Regenboogbijeenkomst 

16 Metropoolregio 

17 Uitnodigingen 

Fijne kerstdagen en beste wensen 2019 

De Praktijkschool van het Grotius College neemt op vrijdag 11 januari van 

10.00 tot 12.00 uur deel aan het lesprogramma van ProDemos 

Klassenbezoek@gemeentehuis. In het programma is ook een rol voor u 

weggelegd. De leerlingen krijgen in het laatste half uur de kans om u te 

interviewen over uw werk als raads- of commissielid. Wilt u hierbij aanwezig 

zijn, meldt dan u aan via relst@delft.nl.  

 

De jaarwisseling komt alweer in zicht. Elk jaar zetten alle betrokken zich in om 

dit via voorlichting, preventie, regelgeving en handhaving een voor iedereen 

mooi en veilig feest te laten zijn, zonder geweld en vernielingen. De VNG wil 

gemeenten hierin graag ondersteunen door te zorgen dat op een 

eenvoudige manier goede voorbeelden en instrumenten kunnen worden 

gedeeld. Lees verder 

  
 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan van de Midden-

Delfland Vereniging voor het congres Een Groene Visie op Midden-Delfland 

op donderdag 14 maart in Maassluis.  5 januari: 

nieuwjaarsreceptie 

gemeente Delft 

 
 

Praktijkschool doet mee aan Klassenbezoek 

 

De overheidsfinanciën zijn ten opzichte van de Miljoenennota 2019 verder 

verbeterd. Dit blijkt uit de Najaarsnota van het ministerie van Financiën, die 

minister Hoekstra 29 november aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De 

Najaarsnota presenteert de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven voor 

het lopende begrotingsjaar 2018. Lees verder 

 

 

Uitnodiging congres Midden-Delfland 

Gevolgen Najaarsnota nog onbekend 

VNG informeert over de jaarwisseling 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De eerstvolgende nieuwsbrief  

ontvangt u op woensdag 9 januari 2019. Gedurende het kerstreces worden er 

geen ingekomen stukken gepubliceerd en van 24 december tot en met 4 

januari is de griffie gesloten. De raadsgriffier is zo nodig telefonisch bereikbaar 

op 06-12933543. Vanaf maandag 7 januari 2019 (week 2) publiceren we weer 

stukken. Alle medewerkers van de griffie wensen u fijne dagen en het 

allerbeste voor 2019! 

https://prodemos.nl/voor-scholen/voor-het-voortgezet-onderwijs/klassenbezoek-gemeentehuis/
mailto:relst@delft.nl
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/jaarwisseling-vuurwerk
https://www.delft.nl/nieuws/5-januari-nieuwjaarsreceptie
https://www.delft.nl/nieuws/5-januari-nieuwjaarsreceptie
https://www.delft.nl/nieuws/5-januari-nieuwjaarsreceptie
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/gemeentefonds-en-btw-compensatiefonds/nieuws/gevolgen-najaarsnota-voor-accres-gemeentefonds-nog-onbekend
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Conferentie De lokale omroep in 80 streken 

 

Nieuwjaarsreceptie Lucas Onderwijs 

 

 

In Beeld en Geluid in Hilversum wordt op woensdag 13 februari van 12.00 

tot 17.00 uur de conferentie De lokale publieke omroep in 80 streken 

gehouden. In de bijgevoegde uitnodiging leest u meer over het 

programma.  

 

Brexit Impact Scan 

Op 13 december 2018 hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en kenniscentrum Europa decentraal de Brexit Impact 

Scan voor overheden gelanceerd. De impactscan helpt gemeenten, 

provincies en waterschappen om zich voor te bereiden op de mogelijke 

gevolgen van de Brexit en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven 

om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen. Lees verder 

 

 

 

 

Het College voor Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden hebben op 

14 december de inzetbrieven uitgewisseld voor de Cao Gemeenten 2019. 

De inzet van de VNG is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de 

ledenraadpleging daarover. Lees verder 

 

Terug naar boven 

 
 

Het College van Bestuur van het Lucas Onderwijs nodigt u uit om op 

maandag 7 januari van 16.00 tot 18.00 uur in de aula van het Montaigne 

Lyceum in den Haag de nieuwjaarsreceptie bij te wonen. Meer informatie 

leest u in de bijgevoegde uitnodiging.  

Europa dichtbij 

  
  
 

Regiobinding beletsel opvang daklozen 

 

De toegankelijkheid van de daklozenopvang is ten opzichte van 2017 iets 

verbeterd, blijkt uit onderzoek door het Trimbos Instituut. 57 procent van de 215 

aanvragen door mystery guests, vijf per centrumgemeente, werd ingewilligd. Vorig 

jaar was dat nog 51 procent. Federatie Opvang wil dat staatssecretaris Blokhuis 

(Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) handhavend optreedt tegen 

gemeenten die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen. Lees verder 

 

 

 

App Voordat het nieuws was 

komt eraan 

 

 

Informatiebeveiliging meer 

zaak van bestuurder 

 

Ollongren tuigt ‘right to challenge’ op 

VZHG journaal voor de 

gemeenten 

 

Cao Gemeenten 2019: inzet VNG 

Uitnodiging Start-van-2019-borrel 
Delft voor Elkaar nodigt u uit om op donderdag 10 januari van 15.30 tot 

17.30 uur op de locatie Van Bleysweijckstraat 91 in Delft de Start-van-2019-

borrel bij te wonen. De uitnodiging is bijgevoegd.  

Kennis verspreiden onder ambtenaren en inwoners, een modelverordening 

en zelfs een wijziging van de Gemeentewet. Met deze en andere 

maatregelen wil minister Ollongren van Binnenlandse Zaken het ‘right to 

challenge’ een stap verder brengen. Lees verder 

 

Nieuwe module in digitale 

leeromgeving 

https://europadecentraal.nl/brexit-impact-scan-voor-overheden-gelanceerd/
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/cao-onderhandelingen/nieuws/cao-gemeenten-2019-inzet-vng
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/regiobinding-blijft-beletsel-opvang-daklozen.9603778.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/app-moet-overheidsdocumenten-ontsluiten.9603741.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/app-moet-overheidsdocumenten-ontsluiten.9603741.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/informatieveiligheid/nieuws/informatiebeveiliging-meer-zaak-van-bestuurder
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/informatieveiligheid/nieuws/informatiebeveiliging-meer-zaak-van-bestuurder
https://vzhg.nl/vzhg-journaal-voor-de-gemeenten/
https://vzhg.nl/vzhg-journaal-voor-de-gemeenten/
https://www.gemeente.nu/bestuur/ollongren-tuigt-right-to-challenge-verder-op/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/nieuwe-module-over-informatie-structureren-en-snellezen
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/nieuwe-module-over-informatie-structureren-en-snellezen
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Op 14 december heeft de ledenvergadering van de Unie van 

Waterschappen hoogheemraad Ingrid ter Woorst herbenoemd tot 

bestuurslid. De komende drie jaar gaat zij zich inzetten op de portefeuilles 

Waterkwaliteit, Waterketen en Emissies en Circulaire Economie. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een inspraakavond 

doe je het nog niet 

‘samen’ 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

Fietsstraat 

Mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken als ze naar hun werk gaan. 

Dat was voor de gemeente Rijswijk, de provincie Zuid-Holland en de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag de belangrijkste reden om de 

Delftweg te veranderen in een fietsstraat. Vrijdag 7 december was de 

feestelijke opening. Lees verder 

Foto-impressie 

Samenwerken maakt sterker! Dat ondervinden de 23 gemeenten in de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook tijdens het MRDH-event 2018 op 

vrijdag 30 november. Voor veel raadsleden, wethouders, burgemeesters en 

bestuurders van kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden was het 

event dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Maar ook om te zien en te 

horen welke resultaten deze samenwerking al heeft opgeleverd. Lees verder 

 

 

Terug naar boven 

 

Campagne belicht nut rekenkamer  

 

“Neem af en toe contact op met de rekenkamer”. Dat is hét advies van 

raadslid David Schalken-Den Hartog voor andere raadsleden over de 

werking van de rekenkamer. Het contact hebben met de rekenkamer, 

maar vooral het contact houden, is cruciaal. Gebeurt dit niet, dan werken 

de raad en rekenkamer langs elkaar heen. Dit is één van de zeven 

aanbevelingen die voortkomen uit de rekenkamercampagne van de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze campagne brengt het nut 

en de noodzaak van rekenkamer onder de aandacht. Lees verder 

  

 

 

ROV Magazine 

 

Regio motor economische 

groei 

 

Hoogheemraad Ter Woorst herbenoemd 

 

 

 

Regenboogbijeenkomst voor raadsleden 

Op woensdag 6 maart 2019 zal prof. dr. Kim Putters een lezing geven in het 

provinciehuis in Den Haag. Met deze lezing willen Provinciale Staten een 

bijdrage leveren aan de invulling van het zijn van Regenboogprovincie, 

waartoe in het voorjaar door middel van een motie is besloten. In de 

bijgevoegde uitnodiging leest u hier meer over.  

 

MRDH versterkt 

werklocaties 

https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/ingrid-ter-woorst-herbenoemd-als-bestuurslid-unie-van-waterschappen
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/vastgoed/met-een-inspraakavond-doe-je-het-nog-niet-samen/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/vastgoed/met-een-inspraakavond-doe-je-het-nog-niet-samen/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/vastgoed/met-een-inspraakavond-doe-je-het-nog-niet-samen/
https://mrdh.nl/nieuws/fietsstraat-delftweg-rijswijk-open
https://mrdh.nl/nieuws/foto-%E2%80%93-impressie-mrdh-event-2018
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/neem-af-en-toe-contact-op-met-de-rekenkamer
https://mailchi.mp/rovzh/rov-magazine-editie-december-2018?e=3eb736b6bc
https://mrdh.nl/nieuws/otto-raspe-regio-motor-economische-groei
https://mrdh.nl/nieuws/otto-raspe-regio-motor-economische-groei
https://mrdh.nl/nieuws/23-gemeenten-maken-afspraken-versterken-werklocaties
https://mrdh.nl/nieuws/23-gemeenten-maken-afspraken-versterken-werklocaties
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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 19 december 2018 Kwart eeuw Spoorzone, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 50)  

Zaterdag 5 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie, 17.00 tot 19.00 uur, 
Markt Delft 

Delftse ondernemers en gemeente Delft (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 5)  

Maandag 7 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie, 16.00 – 18.00 uur, aula 
Montaigne Lyceum Kiekendiefstraat 25 Den 
Haag 

Luca Onderwijs (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 51)  

Dinsdag 8 januari 2019 
(update) 

Kenniscafé raadsleden, 19.00 – 21.30 uur, 
kantoor Duwo Professor Schermerhornstraat 
4 Delft, aanmelden 

Woningcorporaties Delft  (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 50)  

Vrijdag 11 januari 2019 Klassenbezoek@gemeentehuis, 10.00 – 
12.00 uur, raadszaal stadhuis Delft, 
aanmelden 

ProDemos en griffie Delft (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 51)  

Zondag 13 januari 2019 4-seizoenenwandeling, start tussen 9.00 – 
12.00 uur, clubhuis Vitesse Delft Henk van 
Riesenlaan 2 Delft 

ANV Vockestaert, Vitesse Delft en Villa Joep (meer 
informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 49)  

Woensdag 16 januari 2019 Presentatie projectgroep Gasthuisplaats aan 
de commissie Ruimte en Verkeer, 19.00 – 
21.30 uur, De Zuster Gasthuisplaats Delft 

Projectgroep Gasthuisplaats (meer informatie zie e-
mail griffie 14-12) 

Woensdag 23 januari 2019 Gesprek raadsleden MRDH en 
Statencommissie Bestuur en Middelen, 11.00 
– 13.00 uur, provinciehuis Den Haag 

Provincie Zuid-Holland en MRDH (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 50)  

Maandag 28 januari 2019 Raadsbijeenkomst over de GGD en Veilig 
Thuis Haaglanden, 19.45 – 21.30 uur, 
gemeentehuis Rijswijk Bogaardplein 15 
Rijswijk 

Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden 
(meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 
50)  

Donderdag 31 januari 2019 Energiemanifestatie, 12.00 – 17.30 uur, 
Rijkswaterstraat locatie Westraven 
Griffioenlaan 2 Utrecht 

Architectuur Lokaal (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 50)  

Woensdag 13 februari 2019 Conferentie De lokale publieke omroep in 80 
streken, 12.00 – 17.00 uur, Beeld en geluid 
Hilversum 

NLPO (meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief 
week 51) 

Donderdag 14 maart 2019 Congres Een groene visie op Midden-
Delfland, 12.00 – 16.30 uur, De Koningshof 
Uiverlaan 20 Maassluis 

Midden-Delfland Vereniging ( meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 51)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

mailto:secretaressewb@vidomes.nl?subject=aanmelding%20kenniscafé%20wonen
mailto:relst@delft.nl?subject=aanmelding%20klassenbezoek@gemeentehuis%20vrijdag%2011%20januari%202019

