
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

Week 7 februari 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

 

Deze week 

1  Rekenkamer  

2  Algoritmes 

3  Stembureaus 

4 Carel Weeber 

5  Vertrouwen 

6 Nieuwe acties 

7  Participatie 

8 Respijtzorg 

9 Vangnetuitkering 

10  Natuurnetwerk 

11 Minderheid 

12 Europa dichtbij 

13 VZHG Nieuwsbrief 

14 Schulden 

15 Ombudsman 

16 Woningtekort 

17 Leeromgeving 

18 Metropoolregio 

19 Uitnodigingen 

Onderzoek rekenkamer moet iets toevoegen 

Een Smart City staat voor een stadse samenleving die op basis van big data 

beslissingen neemt over het bestuur en beheer. Maar, er schuilen risico’s in 

wat er allemaal mogelijk is, aldus de Haagse wethouder Saskia Bruines in 

IBestuur. Lees verder 

 

Kiezers vertrouwen hun gemeentelijke volksvertegenwoordiging meer dan de 

Tweede Kamer én meer dan vier jaar geleden. Ook brengen kiezers bij de 

gemeenteraadsverkiezingen vaker een voorkeurstem uit op een lager 

persoon op de lijst dan een stem op de lijsttrekker. Deze cijfers blijken uit het 

Lokaal Kiezersonderzoek 2018. Voor dit onderzoek zijn duizenden kiezers 

rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gevraagd naar hun 

beweegredenen om te stemmen, hun kijk op de gemeentepolitiek en de 

verschillen met stemgedrag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Lees 

verder 

  
 

TOPdelft houdt op donderdag 21 februari in de Oranjezaal van de faculteit 

Bouwkunde van de TU delft een debat met Carel Weber, Dit debat is het 

eerste in een reeks van drie debatten rond het thema Future Makers. Lees 

verder 

Steeds meer groen tegen 

bijplaatsen afval 

 

 
 

Algoritmes geen vervanging stadsbestuur 

 

Zoals eerder bericht, laten het ministerie van BZK, de NVVB en de VNG de 

deskundigheid, vaardigheden en facilitering van leden van stembureaus en 

tellers onderzoeken. De gemeenten worden gevraagd hun stembureauleden 

en tellers uit te nodigen om een online vragenlijst in te vullen. Lees verder 

 

 

Open debat met Carel Weeber 

Onderzoek naar bezetting stembureaus 

Kiezer heeft meer vertrouwen in de raad 

“De rekenkamer heeft een controlerende taak, maar is zeker ook 

opbouwend.” Met deze zin stelt raadslid Mirjam Slobbe-Voogt dat 

onderzoeken van de rekenkamer van toegevoegde waarde moeten zijn. 

Inwoners van de gemeente moeten er wat aan hebben. Dit zegt zij in een 

interview voor de rekenkamercampagne van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden. Lees verder 

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/smart-society/nieuws/smart-city-algoritmes-geen-vervanging-voor-het-stadsbestuur
https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/democratie_dichterbij_lokaal_kiezersonderzoek_2018.pdf
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/kiezer-heeft-meer-vertrouwen-in-gemeenteraad-dan-in-tweede-kamer
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/kiezer-heeft-meer-vertrouwen-in-gemeenteraad-dan-in-tweede-kamer
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/open-debat-met-carel-weeber/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/open-debat-met-carel-weeber/?root=top
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/groene-veldjes-in-de-strijd-tegen-bijplaatsen-afval/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/groene-veldjes-in-de-strijd-tegen-bijplaatsen-afval/
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/verkiezingen-referenda/nieuws/onderzoek-naar-bezetting-stembureaus-bijeenkomsten
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/een-onderzoek-van-de-rekenkamer-moet-iets-toevoegen-aan-de-samenleving
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Participatie geeft burger draagkracht 

 

 

 

Bescherm de minderheid 

Burgers hebben meer draagkracht dan drie jaar geleden. Tegelijkertijd 

hebben zij minder tegenslag te verduren in de verschillende 

levensgebieden. Dat concluderen de Universiteit Twente en adviesbureau 

BMC uit onderzoek in zes gemeenten. De onderzoekers wilden weten hoe 

de draagkracht en de draaglast van burgers zich afgelopen jaren heeft 

ontwikkeld te midden van de overgang van verzorgingsstaat naar 

participatiemaatschappij. Lees verder 

 

Prioriteiten  

De commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het 

Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft haar werkprogramma voor 

2019 vastgesteld. Bovenaan de agenda staan milieu- en 

biodiversiteitsbescherming, de transitie van Europa naar schone energie, 

energiearmoede, klimaatverandering en de uitvoering van het 

klimaatakkoord van Parijs. Lees verder 

‘Natuurnetwerk twintig jaar vertraagd’ 

 

 

 

“Besef dat je altijd op enig moment tot een minderheid kan behoren.” Dit 

principe is één van de vijf principes van politiek die raadsleden helpt om 

zichzelf en de raad te positioneren. Lees verder 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  
  
 

Rol raadsleden bij Vangnetuitkering 

 

De Vangnetuitkering Participatiewet biedt gemeenten financiële compensatie 

voor grote(re) tekorten op het budget. Uit deze middelen betaalt de gemeente 

de bijstandslasten. Welk rol heeft de raad daarbij? Lees verder 

 

 

 

De toekomst van de stad 

 

 

Meer kandidaten voor 

Provinciale Staten 

Respijtzorg landelijk op de kaart 

 

 
 

Boa-bonden bereiden nieuwe acties voor 
De boa-bonden bereiden nieuwe acties voor om af te dwingen dat boa’s 

worden uitgerust met wapenstok en pepperspray. Niet alleen in 

Amsterdam, maar in heel Nederland als dat nodig is volgens Ruud Kuin van 

de Nederlandse BOA Bond (NBB). Lees verder 

Respijtzorg is de tijdelijke vervanging van mantelzorg zodat de mantelzorger 

'op adem kan komen'. Hoe kan deze vorm van vervangende zorg worden 

verbeterd, en breder beschikbaar en bekend worden gemaakt voor 

mantelzorgers? Lees verder 

 

Scriptieprijs voor Ward van Es 

De provincies doen te weinig bij om de natuurdoelen die Nederland zichzelf heeft 

gesteld te halen. Als in dit tempo wordt doorgegaan, is het voor 2027 geplande 

Natuurnetwerk pas in 2049 gereed. Dat stellen Marc van den Tweel, directeur 

Natuurmonumenten, en ANWB-baas Frits van Bruggen in een opiniestuk in het 

dagblad Trouw. Lees verder 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/participatie-geeft-burger-draagkracht.9607961.lynkx
https://europadecentraal.nl/europese-lokale-en-regionale-overheden-stellen-prioriteiten-vast-voor-milieu-energie-en-klimaat-in-2019/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/bescherm-de-minderheid
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/rol-raadsleden-bij-vangnetuitkering
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/trends-en-opgaven-in-de-stedelijke-ontwikkeling/?root=top
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/meer-kandidaten-voor-provinciale-staten.9608032.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/meer-kandidaten-voor-provinciale-staten.9608032.lynkx
https://www.gemeente.nu/veiligheid/boa/boa-bonden-bereiden-nieuwe-acties-voor/
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/vrijwilligerswerk-mantelzorgondersteuning/nieuws/respijtzorg-landelijk-op-de-kaart
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/scriptieprijs-voor-ward-van-es
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/oplevering-natuurnetwerk-twintig-jaar-vertraagd.9608069.lynkx
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Per 2019 is gekozen voor een gewijzigde naam en opzet van het VZHG 

Journaal. Voortaan wordt gesproken van een VZHG Nieuwsbrief, die 

minder uitgebreid zal zijn ten opzichte van eerdere Journaals. Het bestuur 

heeft hiervoor gekozen in verband met de huidige uitgebreide digitale 

beschikbaarheid van gegevens, waarbij actuele informatie wordt verstrekt 

over diverse beleidsterreinen die voor gemeenten interessant zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

Overheidsinstanties werken nog teveel vanuit hun eigen kaders als zij 

schulden invorderen. Daarbij verliezen ze het perspectief van mensen met 

schulden uit het oog, waardoor die vaak verder in de financiële problemen 

komen. Dat concludeert de Nationale ombudsman. Lees verder 

Mobility Lab 2019 

Na twee succesvolle edities gaat Mobility Lab 2019 van start. Mobility Lab is 

een programma van negen maanden waarin startups werken aan een 

mobiliteitsprobleem, een uitdaging van een bedrijf of overheid die meteen 

optreedt als launching customer. Zo kunnen startups hun innovatie testen in 

de praktijk en krijgen de launching customers nieuwe inzichten en 

oplossingen voor hun probleem. Lees verder 

Terug naar boven 

 

Draaiboek vroegsignalering schulden 

 

Hoeveel moet je als gemeente investeren in vroegsignalering van schulden, 

en wat levert het je uiteindelijk op? In opdracht van Schouders Eronder is 

een draaiboek gemaakt waarmee je een businesscase kunt opstellen voor 

vroegsignalering van schulden. Lees verder 

De raad heeft het budgetrecht in de gemeente; dat houdt in dat de raad 

de bevoegdheid heeft om financiële middelen beschikbaar te stellen. Het 

doorgronden van deze cyclus is een taaie klus voor nieuwe raadsleden. 

Daarom is er in de leeromgeving een nieuwe module hierover. Lees verder 

 

Alternatieve 

warmtevoorziening 

dichterbij 

 

Kandidatenlijsten 

waterschapsverkiezingen 

2019 vastgesteld 

 

 

Vissers helpen snoeken 

 

VZHG Journaal wordt VZHG Nieuwsbrief  

Woningtekort 'alarmerend hoog' 
 

 

Ombudsman over behoorlijk invorderen 

Het woningtekort in Nederland blijft fors oplopen en ligt op dit moment al op 

263.000 woningen. Tegelijkertijd hebben private beleggers 20 miljard euro 

beschikbaar om nieuwe huurwoningen te bouwen. Dat blijkt uit het jaarlijkse 

onderzoek van Capital Value en ABF Research naar de Nederlandse 

woningmarkt. Lees verder 

 

Investeringen in druk 

spoor 

Module P&C-cyclus in leeromgeving 

https://vzhg.nl/vzhg-nieuwsbrief/
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/ombudsman-laat-overheid-schulden-echt-behoorlijk-invorderen
https://mrdh.nl/nieuws/mobility-lab-2019-gezocht-startups-klaar-zijn-te-testen
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/draaiboek-vroegsignalering-schulden
https://ris.delft.nl/internet/leeromgeving-voor-raadsleden_41276/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/nieuwe-module-over-de-pc-cyclus-in-leeromgeving
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@23196/alternatieve/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@23196/alternatieve/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@23196/alternatieve/
https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2019/02/08/kandidatenlijsten-waterschapsverkiezingen-2019-vastgesteld
https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2019/02/08/kandidatenlijsten-waterschapsverkiezingen-2019-vastgesteld
https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2019/02/08/kandidatenlijsten-waterschapsverkiezingen-2019-vastgesteld
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/vissers-helpen-snoeken-bij-voortplanting
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/woningtekort-alarmerend-hoog.9608093.lynkx
https://mrdh.nl/nieuws/investeringen-druk-spoor-tussen-den-haag-en-rotterdam
https://mrdh.nl/nieuws/investeringen-druk-spoor-tussen-den-haag-en-rotterdam
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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 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) 

Woensdag 13 februari 2019 
(reminder) 

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 en week 6)  

Woensdag 13 februari 2019 Nieuwe plannen Staalweg 1, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft 

DelftDesign (meer informatie zie nieuwsbrief week 6)  

Donderdag 14 februari 2019  Informatiebijeenkomst raadsleden nieuwe 
huisvestingsverordening, 19.30 – 21.00 uur, 
gemeentehuis Midden-Delfland Anna van 
Raesfeltstraat 37 Schipluiden 

Bestuurlijke Tafel Wonen (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 4) 

Dinsdag 19 februari 2019 De toekomst van de stad, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 7)  

Woensdag 20 februari 2019 Politiek café Fijn Stof tot Nadenken, 20.00 
uur, Rietveldtheater Delft  

GroenLinks, ChristenUnie en Luchtwachters Delft 
(meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 
6)  

Donderdag 21 februari 2019 Bijeenkomst meerjarenvisie Zuid-Holland, 
16.00 - 20.00 uur, raadhuis gemeente 
Leidschendam-Voorburg Raadhuisplein 1 
Leidschendam 

VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 2)  

Donderdag 21 februari 2019 Open debat met Carel Weeber, 19.30 uur, 
Oranjezaal faculteit Bouwkunde TU Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 7)  

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)  

Vrijdag 15 maart 2019 Excursie naar SUEZ Recycling & Recovery, 
12.00 uur, vertrek Laan van ’s Gravenmade 
in Den Haag, aanmelden  

Avalex (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 2)  

Woensdag 4 april 2019 LEF-festival, Theater de Veste (programma 
volgt)  

Gemeente Delft (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 4)  

Vrijdag 12 april 2019 Bestuurdersdag en ALV, 10.00 – 16.00 uur, 
Rotterdam (programma volgt)  

VZHG (meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief 
week 3)  

Donderdag 16 mei 2019 Excursie Innovatieve Stadslandbouw, 10.00 – 
17.00 uur, locaties in Almere en Amsterdam, 
aanmelden voor 9 mei 

ELBA\REC e.a. (meer informatie zie nieuwsbrief week 
5)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

mailto:M.Woudenberg@avalex.nl?subject=aanmelding%20excursie%20SUEZ%20Rotterdam
https://www.stadszaken.nl/evenement/146/excursie-innovatieve-stadslandbouw

