
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Week 13 maart 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

 

Deze week 

1  Smart provincies  

2  Schuldenbewind 

3  Raad op Zaterdag 

4 Dilemma’s 

5  Wethouder 

6 Delft-Freiberg 

7  Fragmentatie 

8 Leefbaar 

9 Langzaam 

10  Opleiding 

11 Hoge opkomst 

12 Europa dichtbij 

13 Informatieplicht  

14 Kerkenvisies 

15 Infraprojecten 

16 Jeugdwet 

17 Woningbouw 

18 Metropoolregio 

19 Uitnodigingen 

Geen smart city zonder smart provincies 

De VNG vindt het jammer dat het merendeel van de vijf randvoorwaarden 

geen plek heeft gekregen in het aangepaste concept wetsvoorstel 

adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. Dit schrijft de VNG in een 

bestuurlijke reactie aan staatssecretaris Van Ark en minister Dekker. Lees 

verder 

Het grootste deel van raadsleden die vroegtijdig stoppen doen dat omdat ze 

wethouder worden. 71% van de raadsleden in 100.000+-gemeenten die sinds 

de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar stopten, deed dat vanwege 

het wethouderschap. Dat blijkt uit onderzoek naar de beweegredenen van 

stoppende raadsleden in de 29 grootste gemeenten van Nederland. Lees 

verder 

Dit jaar gaat de Leergang Zuid Holland met als titel ‘Taaie thema’s en 

duivelse dilemma’s’ van start. De leergang draait om inhoudelijke verdieping, 

inspiratie en het vinden van nieuwe perspectieven. In zes bijeenkomsten 

regionale vraagstukken, dilemma’s en mogelijke oplossingen aan bod. In de 

bijlage bij deze nieuwsbrief leest u hier meer over.  

Statenleden moeten regie 

voeren bij coalitievorming 

Voorstel adviesrecht schuldenbewind 

Vorige week zaterdag was de eerste Raad op Zaterdag van 2019. In 

Wageningen volgden zo'n 80 raadsleden workshops over de vele verschillende 

actuele onderwerpen waar zij in de raad mee te maken krijgen. Lees verder 

 

‘Taaie thema’s en duivelse dilemma’s’ 

Eerste Raad op Zaterdag druk bezocht 

Stoppende raadsleden worden wethouder 

Net als tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 komt nieuwe 

technologie er bekaaid af in de provinciale verkiezingsprogramma’s voor de 

verkiezingen vandaag. Maar weinig partijen lijken zich te realiseren dat onze 

steden en dorpen veranderen door technologisering en digitalisering, blogt 

Jan-Willem Wesselink. Lees verder 

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/voorstel-adviesrecht-schuldenbewind-voorwaarden-ontbreken
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/voorstel-adviesrecht-schuldenbewind-voorwaarden-ontbreken
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/stoppende-raadsleden-worden-meestal-wethouder
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/stoppende-raadsleden-worden-meestal-wethouder
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/statenleden-moeten-regie-voeren-over-nieuwe.9611011.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/statenleden-moeten-regie-voeren-over-nieuwe.9611011.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/eerste-raad-op-zaterdag-van-2019-druk-bezocht
https://www.gemeente.nu/blog/geen-smart-city-zonder-smart-provincies/
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Bestuurlijke fragmentatie remt welvaart 

 

 

 

 

Nieuw beleidskader 

herindelingen 

 

De economische agglomeratievoordelen in Zuid-Holland worden nog 

onvoldoende benut. De bestuurlijke grenzen zitten agglomeratievoordelen 

en daarmee welvaartsgroei in de weg. Er moet beter worden 

samengewerkt en over (bestuurlijke) grenzen heen worden gekeken. Lees 

verder 

 

Regionale Hubs 

Het Comité voor de Regio’s (CvdR) heeft een netwerk voor regionale hubs 

(RegHub) opgezet. Binnen dit netwerk wordt gekeken naar de lokale 

implementatie van Europees beleid. Voor de pilot wordt, binnen het 

netwerk van 37 regio’s, gekeken naar de implementatie van Europees 

beleid op drie (nog onbekende) thema’s. Het doel is om informatie te 

vergaren over vraagstukken rond implementatie en subsidiariteit. Lees 

verder 

Aan de slag met opleiding raadsleden 

 

 

 

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

Hoge opkomst verkiezingen Delfland 

 
 

Minder ongelukken bij langzaam rijden 

Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie gaat in een 

ontwikkeltraject samen met gemeenten aan de slag met toerusting en 

ondersteuning van de raad. Het gaat erom gemeenten te helpen om zelf 

de ondersteuning en toerusting van raadsleden goed te regelen. Lees 

verder 

Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom leidt tot 

veel minder ongelukken dan de nu gangbare limiet van 50. ‘Gemeenten moeten 

daarom bij het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid veel meer inzetten op de 

uitbreiding van 30-kilometerzones,’ zegt voorzitter Steven van Eijck van de RAI 

Vereniging. Lees verder 

 

 

 

Lezingenreeks in TOPdelft 

 

 

Nieuwsbrief 

Dierenbescherming 

Bart maakt buurten beter leefbaar 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief Stichting Delft-Freiberg 
De Stichting Delft-Freiberg heeft in de Nieuwsbrief voorjaar 2019 verslag 

gedaan van de activiteiten van de stichting en u wordt op de hoogte 

gebracht van de verdere plannen voor dit jaar. De nieuwsbrief is 

bijgevoegd.  

De leefbaarheid in zuidwest-Den Haag staat onder druk. Het digitale 

meldingsplatform BART! verbetert er niet alleen de veiligheid in de wijken, 

maar draagt ook bij aan de sociale cohesie. Ook andere gemeenten tonen 

interesse. Lees verder 

 

Opkomst Statenverkiezingen veel 

hoger dan in 2015 

Het aantal mensen dat hun stem heeft uitgebracht voor de 

waterschapsverkiezingen is aanzienlijk groter dan vier jaar geleden. Bij Delfland is 

dat 45,3%, 6,9% meer dan vier jaar geleden. Lees verder 

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/herindeling/nieuws/kabinet-presenteert-nieuw-beleidskader-herindelingen
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/herindeling/nieuws/kabinet-presenteert-nieuw-beleidskader-herindelingen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/bestuurlijke-fragmentatie-belemmert-welvaart.9611343.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/bestuurlijke-fragmentatie-belemmert-welvaart.9611343.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-stedelijke-agenda/nieuws/start-pilot-regionale-hubs
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-stedelijke-agenda/nieuws/start-pilot-regionale-hubs
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/aan-de-slag-met-opleiding-en-ondersteuning-van-raadsleden
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/aan-de-slag-met-opleiding-en-ondersteuning-van-raadsleden
https://www.gemeente.nu/veiligheid/minder-ongelukken-bij-norm-van-30-kilometer-per-uur/
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/wetenschap-en-filosofie-bas-van-fraassen-1941/?root=top
https://mijndb.dierenbescherming.nl/archief?xh=a6ecfa3bcd2f157798b37b6294fea38fc429761cad4c0abb8b614076b69aea04adf25e8c4295c9f230dc1ad9fbf5d937a29328de8712a19f216855dd34859591&xzine_id=219&email=griffie@delft.nl&r=74217685
https://mijndb.dierenbescherming.nl/archief?xh=a6ecfa3bcd2f157798b37b6294fea38fc429761cad4c0abb8b614076b69aea04adf25e8c4295c9f230dc1ad9fbf5d937a29328de8712a19f216855dd34859591&xzine_id=219&email=griffie@delft.nl&r=74217685
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/bart-maakt-buurten-beter-leefbaar.9611355.lynkx
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/burgerzaken/opkomst-statenverkiezingen-veel-hoger-dan-in-2015/
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/burgerzaken/opkomst-statenverkiezingen-veel-hoger-dan-in-2015/
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/hoge-opkomst-verkiezingen-delfland
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Vanaf 19 maart kunnen bedrijven en instellingen in eLoket van RVO.nl 

rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. 

Zo voldoen ze aan de Informatieplicht energiebesparing uit de Wet 

milieubeheer. Hiermee krijgt de reductie van CO2-uitstoot een extra impuls. 

Lees verder 

  

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

Autonoom varen 

Met het luiden van een traditionele scheepsbel openden  Rik Janssen 

(Provincie Zuid-Holland) Theun Baller (TU Delft) en  Martina Huijsmans 

(Wethouder Delft en bestuurder Metropoolregio Rotterdam Den Haag) 

maandag 18 maart het Researchlab Autonomous Shipping (RAS) in Delft. Dit 

nieuwe researchlab is een proeftuin voor experimenten met autonoom varen 

en is een ontmoetingsplek voor alle partijen die bij de ontwikkeling van 

autonoom varen betrokken zijn. Lees verder 

Terug naar boven 

 

Rijksgeld voor lokale kerkenvisies 

 

Er zijn in ons land ongeveer 6.000 kerkgebouwen, 1.800 tot 4.800 hiervan 

zullen hun religieuze functie verliezen. Met het oog op een gedegen 

aanpak is er van 2019 tot en met 2021 € 9,5 miljoen rijksgeld uitgetrokken 

voor lokale kerkenvisies. Lees verder 

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare 

kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig 

hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen 

en roept minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om te 

komen tot een overkoepelende visie die als basis moet dienen voor alle 

hulp aan kinderen in Nederland. Lees verder 

 

Zuid-Holland steunt 

groene buurtprojecten 

 

Metropoolcafé op 4 april  

 

Nieuwsbrief 

Hoogheemraadschap van 

Delfland 

 

Informatieplicht energiemaatregelen 

'Doel van Jeugdwet niet bereikt' 

Nederland krijgt dit jaar 23 miljoen euro subsidie uit Brussel voor 

infrastructuurprojecten. Zo komt er 4 miljoen euro voor truckparkeerplaatsen 

in Zuid-Holland, Brabant en Limburg en 10 miljoen euro om de overslag van 

goederen in de binnenvaart en op het spoor te verbeteren. Lees verder 

Lokaal beleid frustreert woningbouw 

Miljoenen van EU voor infraprojecten 

Bemoeizuchtige gemeenten en provincies zitten de woningbouw in de weg. 

‘Misschien is een ondergrondse parkeergarage op een locatie vlak bij het 

station niet nodig, en kan deze worden uitgeruild tegen iets anders,’ aldus 

het Centraal Planbureau (CPB) in een studie. Lees verder 

 

 Aanleg van A16 

Rotterdam van start 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/informatieplicht-energiebesparende-maatregelen-van-start
https://mrdh.nl/nieuws/experimenteren-autonoom-varen
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/architectuur-en-erfgoed/nieuws/rijksgeld-en-ondersteuning-voor-lokale-kerkenvisies
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/inspanningen-jeugdhulp-hebben-nog-te-weinig-effect-op-kwetsbare-kinderen/?id=843
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@23568/provincie-zuid-0/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@23568/provincie-zuid-0/
https://mrdh.nl/nieuws/metropoolcaf%C3%A9-4-april
https://us9.campaign-archive.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=450cc175ff
https://us9.campaign-archive.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=450cc175ff
https://us9.campaign-archive.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=450cc175ff
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/miljoenen-van-eu-voor-nederlandse-infraprojecten.9611514.lynkx
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/bouw/lokaal-beleid-frustreert-woningbouw/
https://mrdh.nl/nieuws/aanleg-a16-rotterdam-officieel-start
https://mrdh.nl/nieuws/aanleg-a16-rotterdam-officieel-start
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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 

Donderdag 4 april 2019 
(update) 

LEF-festival 2019, 12.30 – 17.00 uur, Theater 
de Veste  

Gemeente Delft (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 4 en 10)  

Donderdag 4 april 2019 Metropool café, 16.00 uur, Dudok Den Haag  MRDH (meer informatie zie nieuwsbrief week 13)  

Dinsdag 9 april 2019 Kennisbijeenkomst Toekomstbestendig 
groen, 13.00 uur, IJburg Amsterdam, 
aanmelden  

Vakblad Groen en Stichting Steenbreek (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 10)  

Donderdag 11 april 2019  Opening tentoonstelling MOJO Backstage, 
17.00 – 20.30 uur, Museum Prinsenhof Delft, 
aanmelden 

Museum Prinsenhof Delft (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 11)  

Vrijdag 12 april 2019 inspiratiedag Van oude patronen naar 
nieuwe oplossingen Jeugdhulp in 
transformatie, 9.00 – 15.45 uur, Dekker 
Zoetermeer, aanmelden 

Gemeenten Regio Haaglanden (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 12)  

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

VZHG (meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief 
week 3 en 12)  

Maandag 15 april 2019 SIDDER-vergadering, 13.30 – 15.30 uur, 
raadszaal stadhuis Delft 

Griffie Delft (meer informatie zie nieuwsbrief week 
11)  

Dinsdag 23 april 2019 Kennisbijeenkomst Toekomstbestendig 
groen, 13.00 uur, Van den Berk 
Boomkwekerijen Sint-Oedenrode, 
aanmelden 

Vakblad Groen en Stichting Steenbreek (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 10) 

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 en 10)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=7450&L=800&N=2683
https://mailchi.mp/84b02abea085/nieuwsbrief-februari-3404657?e=ef9f13df74
https://wvscongres.nl/event/vanoudepatronennaarnieuweoplossingen/
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=7450&L=800&N=2683
https://www.stadszaken.nl/evenement/146/excursie-innovatieve-stadslandbouw

