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Onderzoek naar bezetting stembureaus
Hoe staat het ervoor met de selectie, deskundigheid, vaardigheden en
facilitering van voorzitters en leden van stembureaus? Het ministerie van BZK,
de NVVB en de VNG laten dit onderzoeken. Lees verder

Ombudsman bepleit aanpassing Kieswet
De Nationale Ombudsman heeft in een brief aan minister Ollongren
gevraagd om aanpassing van de Kieswet. De Kieswet maakt het niet
mogelijk voor een Roosendaals raadslid die tevens beroepsmilitair is om na
terugkeer van zijn uitzending naar Afghanistan terug te keren als raadslid. Het
betreffende raadslid is daardoor genoodzaakt om óf zijn raadszetel
gedurende de uitzending leeg te laten óf om afstand te doen van zijn
raadszetel. Lees verder

Prognose dementie per gemeente
In 2050 zullen 620.000 mensen in Nederland aan dementie lijden, aldus een
prognose door ABF Research. Hieruit valt ook op te maken hoe de cijfers per
provincie en gemeente zijn verdeeld. De berekening komt uit de factsheet
‘Mensen met dementie per gemeente 2018 – 2050′ (pdf), gemaakt in opdracht
van Alzheimer Nederland. Lees verder

Taaleis en tegenprestatie niet altijd nodig
Gemeenten voeren actief beleid gericht op participatie. De praktijk laat zien
dat maatregelen zoals taaleis en tegenprestatie niet altijd nodig zijn voor
actieve deelname van bijstandsgerechtigden. De VNG reageert op de brief
van staatssecretaris Van Ark, die meer inspanning van gemeenten vraagt. De
staatssecretaris heeft de Tweede Kamer op 16 januari geïnformeerd over de
rapporten taaleis en tegenprestatie van het CBS. Lees verder

Vernieuwen van lokale
democratie

Naar Participatiewet
Op weg naar de nieuwe Gasthuisplaats
De afgelopen jaren zijn door de projectgroep Gasthuisplaats ideeën
ontwikkeld over het transformatieproces dat moet leiden tot een duurzame,
groene invulling van de Gasthuisplaats. Vanavond presenteert deze groep
haar plannen in het Prinsenkwartier. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Lees
verder
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Gemeenten kennen asbestdakenverbod
Najaar 2018 zette de VNG een enquête uit over het asbestdakenverbod
onder gemeenten. Hieruit blijkt dat de meeste gemeenten al op de
hoogte zijn van het aankomende asbestdakenverbod. Lees verder

De gemeenteraad is zijn grip verloren
De

gemeenteraad

heeft

geen

grip

op

regionale

samenwerkingsverbanden. Controle en invloed uitoefenen wordt als lastig

Handreiking inkoop
hulpmiddelen

tot haast onmogelijk ervaren door raadsleden. Lees verder

Protocol lokaal stookverbod in de maak
Er komt geen algemeen verbod op het stoken van hout in kachels thuis.
Gemeenten

moeten

de

overlast

komend

stookseizoen

onder

omstandigheden wel aan banden kunnen leggen. ‘Overlast door houtrook
betreft in de eerste plaats een lokale problematiek,’ schrijft staatssecretaris
Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Lees
verder

Wethouders zetten zich in voor inclusie
Nieuwsbrief Debat.nl

Met de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap moeten gemeenten aan
de slag om ervoor te zorgen dat ook hun inwoners met een beperking mee
kunnen doen. De koplopergemeenten Iedereen doet mee! zetten al
stappen in de juiste richting, wethouders van deze gemeenten waren
onlangs bijeen. Lees verder

Archeologie blijkt ondergeschoven kindje
Het archeologisch beleid van gemeenten is weinig actueel, en vaak is niet
duidelijk of vondsten wel worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Ook heeft een derde van de gemeenten te weinig
archeologisch personeel. Lees verder

Rechtspositie politieke ambtsdragers
Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale
politieke ambtsdragers in werking getreden. In navolging hiervan heeft de
VNG een tweetal modelregelingen opgesteld. Een modelverordening voor

Nieuwsbrief Museum
Prinsenhof

raads- en commissieleden en een modelregeling voor het college. Lees
verder

Europa dichtbij
Subsidieprogramma
Vorige week (16 januari 2019) heeft het Europees Parlement een standpunt
ingenomen ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om
het InvestEU-programma op te richten. Het InvestEU-programma maakt
onderdeel uit van het pakket met voorstellen dat de Commissie heeft
Terug naar boven

uitgebracht in het kader van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK)
2021-2027. Lees verder
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Regiobijeenkomst huisvestingsverordening
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan om binnenkort
in Zoetermeer of Schipluiden een regionale informatiebijeenkomst bij te
wonen over de nieuwe huisvestingsverordening.

Rekenmodel verheldert afvalinzameling
Met de rekentool Grondstof uit Afval kunnen gemeenten uitrekenen
hoeveel gerecyclede grondstoffen er zijn gemaakt uit opgehaald afval. Het

Bestuursrecht versus
strafrecht

model geeft inzicht in hoeveel er van elke afvalstroom wordt ingezameld,
wat er goed gaat en waar nog winst te behalen is. Lees verder

Uitnodiging LEF-festival
In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan voor het LEFfestival dat op 4 april in Theater de Veste wordt gehouden.

Politiek is bepalen wat politiek is
Raadsleden bepalen zelf op welke wijze er politiek wordt bedreven in de
gemeenteraad. Dit is een principe dat raadsleden kan helpen om zichzelf en
de raad te positioneren. Uit onderzoek van het NSOB blijkt dat er vijf principes

Nieuwsbrief
Hoogheemraadschap van
Delfland

van politiek zijn. Lees verder

Meerjarig onderzoek wijkteams nodig
Meerjarig onderzoek moet uitwijzen wat het effect van wijkteams is op de
kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Ook moet worden
gekeken naar de ontwikkeling van verwijzingen en de bijbehorende kosten.
Het is veel te kort door de bocht om nu te concluderen dat sociale
wijkteams leiden tot een extra vraag naar Wmo-voorzieningen. ‘Daarvoor is
het proces van de huidige transformatie te complex.’ Dat stelt Sociaal Werk
Nederland in een reactie op het vorige week verschenen CPB-onderzoek
naar de Wmo-kosten van wijkteams. Lees verder

Berichten uit de Metropoolregio

Nieuwsbrief
Zorg + Veiligheid

Leefomgeving
De provincie Zuid-Holland heeft vorige week een visie en uitvoeringsagenda
gepresenteerd die het versterken van natuur en recreatie tot doel heeft.
Dankzij de maatregelen neemt de leefbaarheid, de klimaat bestendigheid
en de economische veerkracht van de provincie toe. Lees verder

Den Haag krijgt
zelfrijdende minibus
Terug naar boven
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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

Van

Woensdag 23 januari 2018

Presentatie plannen Gasthuisplaats, 20.00
uur, Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft
Opening expositie ontwerpen Kunstsuper,
16.00 uur, expozaal Kadmium
Prinsenkwartier Delft
Raadsbijeenkomst over de GGD en Veilig
Thuis Haaglanden, 19.45 – 21.30 uur,
gemeentehuis Rijswijk Bogaardplein 15
Rijswijk
Stadsgesprek 100.000 mensen – één stad,
20.00 uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein
4 Delft
Bijeenkomst gebiedsvisie Buytenhout-west,
17.00 – 21.00 uur, De Blokhut Baden
Powellpad 2 Delft
Energiemanifestatie, 12.00 – 17.30 uur,
Rijkswaterstraat locatie Westraven
Griffioenlaan 2 Utrecht
Informatiebijeenkomst raadsleden nieuwe
huisvestingsverordening, 19.30 – 21.00 uur,
stadhuis Engelandlaan 502 Zoetermeer
Conferentie De lokale publieke omroep in 80
streken, 12.00 – 17.00 uur, Beeld en geluid
Hilversum
Raadsbijeenkomst over de GGD en Veilig
Thuis Haaglanden, 19.45 – 21.30 uur,
gemeentehuis Rijswijk Bogaardplein 15
Rijswijk
Informatiebijeenkomst raadsleden nieuwe
huisvestingsverordening, 19.30 – 21.00 uur,
gemeentehuis Midden-Delfland Anna van
Raesfeltstraat 37 Schipluiden
Bijeenkomst meerjarenvisie Zuid-Holland,
16.00 - 20.00 uur, raadhuis gemeente
Leidschendam-Voorburg Raadhuisplein 1
Leidschendam
Congres Een groene visie op MiddenDelfland, 12.00 – 16.30 uur, De Koningshof
Uiverlaan 20 Maassluis
Excursie naar SUEZ Recycling & Recovery,
12.00 uur, vertrek Laan van ’s Gravenmade
in Den Haag, aanmelden
LEF-festival, Theater de Veste (programma
volgt)
Bestuurdersdag en ALV, 10.00 – 16.00 uur,
Rotterdam (programma volgt)

DelftDesign (meer informatie zie nieuwsbrief week 4)

Donderdag 24 januari 2019

Maandag 28 januari 2019
(verplaatst naar 13 februari
2019)
Woensdag 30 januari 2019

Woensdag 30 januari 2019

Donderdag 31 januari 2019

Woensdag 6 februari 2019

Woensdag 13 februari 2019

Woensdag 13 februari 2019

Donderdag 14 februari 2019

Donderdag 21 februari 2019

Donderdag 14 maart 2019

Vrijdag 15 maart 2019

Woensdag 4 april 2019
Vrijdag 12 april 2019

Rood is nieuw in de agenda
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Kadmium (meer informatie zie uitnodiging bij
nieuwsbrief week 3)
Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden
(meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week
50)
TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 3)

BuytenHoutTafel (meer informatie zie uitnodiging bij
nieuwsbrief week 3)
Architectuur Lokaal (meer informatie zie nieuwsbrief
week 50)
Bestuurlijke Tafel Wonen (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 4)
NLPO (meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief
week 51)
Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden
(meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week
50)
Bestuurlijke Tafel Wonen (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 4)

VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 2)

Midden-Delfland Vereniging ( meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 51)
Avalex (meer informatie zie uitnodiging bij
nieuwsbrief week 2)
Gemeente Delft (meer informatie zie uitnodiging bij
nieuwsbrief week 4)
VZHG (meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief
week 3)

