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Voor veel raadsleden is het een doorn in het oog: grote kostenposten als de
Wmo en de Jeugdwet zijn lastig te controleren. Dat wordt binnenkort
gemakkelijker: de Eerste Kamer heeft een wet aangenomen die de financiële
verantwoording hiervan standaardiseert. Lees verder

‘Informatiesamenleving staat op kruising’
Nieuwe technologieën zijn vaak ingewikkeld om uit te leggen. Tijdens de
atriumlezing van de VNG op 17 januari wierp Marleen Stikker, directeur van
Waag, een licht op deze “black boxes” en wat ze betekenen voor lokale
overheden. De informatiesamenleving staat op een kruising. Accepteren we
nieuwe technologieën zonder nadenken? Of bepalen we zelf of de innovatie
gewenst is en zo ja, onder welke (voor)waarden en met welke spelregels?
Stikker

vindt

dat

publieke

waarden

als

privacy,

transparantie

en

zelfbeschikking leidend moeten zijn. Lees verder

achteruitgang. Met de Leefomgevingstoets (LOT) wil de provincie de gevolgen
beter in beeld krijgen, als een opmaat naar de latere omgevingsvisie. ZuidHolland vroeg de Commissie m.e.r. de nieuwe toets door te lichten. Lees verder

Wijzigingsbesluit Leidraad invordering
De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is per 1 januari 2019 op
een aantal punten aangepast. De wijzigingen komen voort uit recente
aanpassingen in de rijksleidraad, die we zoveel mogelijk volgen. Lees verder

GeenParticipatiewet
subsidie voor lokale partijen
Naar
Een domper voor lokale politieke partijen: het kabinet trekt vooralsnog niet de
buidel om deze te subsidiëren. Een adviescommissie sprak vorig jaar nog over

15 februari:
Warmetruiendag

‘een ongelijkheid die niet langer te verdedigen valt’. Lees verder
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Nieuwbouw lijkt niet snel genoeg te gaan
Nederland bouwde in 2018 bijna 66.000 nieuwbouwwoningen, meldt het
CBS. De groei ligt hiermee op het hoogste punt sinds 2010, maar de vraag
is of dat genoeg is. ‘We zitten nu al negen jaar ruim onder het niveau van
voor de crisis en de bevolking groeit hard’, zegt CBS’ hoofdeconoom Peter
Hein van Mulligen. ‘Het zal nog wel even aanpoten worden.’ Lees verder

Lessen uit de raad van Den Helder
Water in zicht

De directeur van de regionale afvalverwerker HVC verdiende tot onvrede
van de raad van Den Helder al jaren meer dan twee ton per jaar, ruim
meer dan de Balkenende-norm voor salarissen in de publieke sector. De
gemeenteraad van Den Helder sprak zich tegen het hoge salaris uit, maar
andere gemeenteraden vonden het wel best. HVC kwam met een
verklaring: “Zo is het nu eenmaal afgesproken”. En daar moesten de
raadsleden van Den Helder het mee doen. Lees verder

‘Handhaver moet kunnen doorpakken’
‘Er is landelijke regelgeving nodig, die niet belemmerend werkt, om boa’s
goed te laten functioneren. Maar vooral ook goede samenwerking met én
steun van de politie.’ Dat zegt mede-oprichtster van het BOA-platform, Lieke
Sievers, die bezig is om dit voor elkaar te krijgen. Ze is een van de

Rode loper coaching

initiatiefnemers van het BOA-platform, dat is opgericht om alle partners die
betrokken zijn bij het werk van toezichthouders en handhavers te verenigen.
Lees verder

Gemeenten weigeren regelmatig briefadres
Zonder briefadres is het lastig om een uitkering of zorgverzekering te krijgen. Maar
gemeenten weigeren daklozen regelmatig zo'n briefadres: hun aanvraag ervoor
wordt vaak afgewezen. Dat betekent dat daklozen, die toch al kwetsbaar zijn,
zonder inkomen en zorg komen te zitten. Dat blijkt uit een enquête die De Monitor
(KRO-NCRV) deed onder de honderd grootste gemeenten. Lees verder

Van troosteloos naar
energieneutraal

Extra geld voor toezicht kinderopvang
Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor toezicht en handhaving in de
kinderopvang. Naast de eerder toegezegde € 10 miljoen komt er per 2020
nog € 3 miljoen bij. Het ministerie van SZW, GGD GHOR Nederland en VNG
willen graag een intensivering op het toezicht en de handhaving
gastouderopvang. Lees verder

Europa dichtbij
EU Green Week 2019
Van 13 tot 18 mei vindt in Brussel de EU Green Week 2019 plaats, een
conferentie waarin de implementatie van Europese milieuwetten centraal
staat.

Er wordt onder meer gedebatteerd

over het belang

van

milieuwetten, de voordelen voor burgers, succesvolle implementatie van
Terug naar boven

milieuwetten en hoe de EU dit proces kan vergemakkelijken. Lees verder
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Kosten en baten handhaving vraagteken
Hoe besluit je over de inzet van handhaving? Een vraag waar veel
gemeenten mee worstelen, al was het maar omdat kosten en baten lang
niet altijd inzichtelijk te krijgen zijn. ‘Maar effectief handhaven brengt altijd
wat op,’ zegt adviseur Willem Dijsselhof. Lees verder

Excursie Innovatieve
Stadslandbouw

Warmtenetten komen in stroomversnelling
Gedeputeerde Han Weber was deze week bij de start van een warmtenet
in Gorinchem. Steeds meer gemeenten willen warmtenetten aanleggen.
Actie van de overheid is nodig, volgens Weber. Lees verder

Verkiezingen in begrijpelijke taal
Voor veel kiezers die moeite hebben met lezen, en ook voor veel kiezers met
een (licht) verstandelijke beperking, is de reguliere informatievoorziening
over verkiezingen moeilijk toegankelijk. ProDemos maakte daarom voor
beide doelgroepen een verkiezingskrant. Lees verder

Veel raden voor ruimer kinderpardon
Bijna drie kwart van de gemeenten die een verruiming van het kinderpardon

Inzicht in de jeugdzorg

bespraken, is voor. In 164 gemeenteraden werd een motie aangenomen die
het college opdroeg aan te dringen op versoepeling van de regels voor het
kinderpardon bij staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Lees
verder

M/v/x op kandidatenlijst verkiezingen
Politieke partijen moeten bij het inzenden van hun kandidatenlijsten de
genderidentiteit van de kandidaten doorgeven. Die oproep doen Stem op
een Vrouw en Open State Foundation. Zij stellen dat de informatie
noodzakelijk is om de emancipatie van vrouwen in de politiek bij te houden.
Partijen kunnen kiezen voor notering van m/v/x. Lees verder

Strategie Werklocaties

Berichten uit de Metropoolregio
Busvervoer
EBS start in augustus 2019 definitief met het busvervoer in de regio
Haaglanden. Eerder had Connexxion bezwaar aangetekend tegen het
besluit om EBS het busvervoer te laten verzorgen. Met dit bezwaar was dit
besluit nog niet definitief. Connexxion heeft nu de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag laten weten het bezwaar tegen de concessieverlening aan EBS in
te trekken. Lees verder

Vraag naar OV neemt toe
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 30 januari 2019

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)
Excursie Innovatieve Stadslandbouw, 10.00 –
17.00 uur, locaties in Almere en Amsterdam,
aanmelden voor 9 mei

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 3)

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
Donderdag 16 mei 2019

Rood is nieuw in de agenda
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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)
ELBA\REC e.a. (meer informatie zie nieuwsbrief week
5)

