
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Week 14 april 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

 

Deze week 

1  Uitdaagrecht  

2  Ombudsman 

3  Denksessies 

4 Riek Bakker 

5  Beursvloer 2019 

6 Lokale partijen 

7  Ontoereikend 

8 Leeromgeving 

9 ICT-uitdagingen 

10  Meer vrouwen 

11 Informatiepositie 

12 Europa dichtbij 

13 Lokale lasten  

14 Hulptroepen 

15 Vloeibaar 

16 Groen water 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

VNG ziet wettelijk uitdaagrecht niet zitten 

De Nationale ombudsman ontvangt steeds meer signalen van en over 

‘zelfredzame’ adreslozen. Dat zijn mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt 

door bijvoorbeeld ontslag, een echtscheiding of ernstige schulden. Ze krijgen 

vaak geen toegang tot voorzieningen zoals daklozenopvang. Lees verder 

De Delftse Uitdaging nodigt u van harte uit voor de dertiende Beursvloer op 

dinsdag 9 april 2019 van 17.00 tot 20.30 uur en deze keer in de verrassende en 

feestelijke locatie van PerspeKtief, Vulcanusweg 277, 2624 AV Delft. Dit jaar 

met als thema: verrassend anders handelen in de “Gouden Eeuw” sfeer. Lees 

verder 

Riek Bakker, directeur Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, praat 

vanavond (3 april) vanaf 19.30 uur in het Prinsenkwartier over haar werk, over 

haar visie op het Rotterdam van de toekomst en haar werk als kunstschilder. 

Lees verder 

55 Statenleden geïnstalleerd 

Ombudsman: let op 'zelfredzame' adreslozen 

Het Programma Democratie in Actie en de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden willen investeren in een krachtige en verbindende gemeenteraad, 

en wil raadsleden hierom helpen om hun positie in de totstandkoming van de 

RES te versterken. Daarom zoeken we raadsleden en griffiers die hierover mee 

willen denken tijdens één van de twee denksessies over dit onderwerp onder 

leiding van De Argumentenfabriek. Lees verder 

 

Collegetour: Riek Bakker spreekt 

Denksessies regionale energiestrategie 

Delftse Uitdaging houdt Beursvloer 2019 

Gemeenten steunen de beweging om bewonersinitiatieven meer 

zeggenschap te geven over de eigen leefomgeving. Maar een wettelijke 

regeling over Right to Challenge is volgens ons geen oplossing. De Tweede 

Kamer spreekt vandaag over het uitdaagrecht. De VNG geeft haar standpunt 

weer in een paper. Lees verder 

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/burgerzaken/ombudsman-vraagt-aandacht-voor-zelfredzame-adreslozen/
http://delftseuitdaging.nl/activiteiten/beursvloer/
http://delftseuitdaging.nl/activiteiten/beursvloer/
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/collegetour-riek-bakker/?root=top
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2019/55-statenleden/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/denk-je-mee-over-de-rol-van-raadsleden-bij-een-regionale-energiestrategie
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/right-to-challenge-regelen-via-wetgeving-is-geen-oplossing
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Budgetten jeugdzorg blijven ontoereikend 

 

 

 

 

Nieuw bestuur  

Delfland beëdigd 

 

Het CBS laat zien dat daar waar de centrale overheid een overschot 

optekent, lokale overheden rode cijfers zien. Het tekort van de lokale 

overheid bedroeg in 2018 0,7 miljard euro, weer iets hoger dan in 2017. 

Lees verder 

 

Taakstelling 

Gemeenten hoeven dit jaar minder vergunninghouders te huisvesten dan 

aanvankelijk de bedoeling was. Dat heeft staatssecretaris van Asiel Mark 

Harbers besloten. De taakstelling komt uit op 6.000 gevallen per half jaar. De 

taakstelling is lager uitgevallen doordat er minder verblijfsvergunningen 

worden afgegeven door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Lees 

verder 

Meer vrouwen in Staten en waterschap 

 

 

 

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

Meetup informatiepositie raadsleden 

 
 

BZK vraagt overheden om ICT-uitdagingen 

Het percentage vrouwen in de Staten is na de laatste verkiezingen iets 

toegenomen: van 31,5 procent naar 33,2 procent. Het aantal vrouwelijke 

bestuurders in het waterschap is net iets boven een kwart uitgekomen (25,1 

procent). Vier jaar geleden was 20,7 procent van het algemeen bestuur van 

de waterschappen vrouw. Lees verder 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vraagt onder 

meer aan gemeenten, provincies en waterschappen om uitdagingen rondom 

digitale dienstverlening in te zenden. Een aantal aangeleverde casussen zal 

worden uitgekozen voor een aanbesteding die erop is gericht om oplossingen te 

vinden. Lees verder 

 

 

 

Nieuwsbrief Alzheimer Nederland  

 

 

Nieuwsbrief Platform Slappe 

Bodem 

Eén jaar leeromgeving voor raadsleden 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

VNG wil snel subsidie voor lokale partijen 
'Financiële overheidssteun voor alle politieke partijen, nationaal en (alleen) 

lokaal opererend, is nodig zodat zij hun voor de representatieve 

democratie essentiële functies behoorlijk kunnen uitvoeren', stelt de 

commissie-Veling. De VNG pleit al jaren voor een subsidieregeling voor 

lokale partijen. Lees verder 

De digitale leeromgeving voor raadsleden bestaat vandaag één jaar. 

Dankzij de leeromgeving hebben alle raadsleden van Nederland elk 

moment van de dag toegang tot allerlei modules die helpen bij het 

uitvoeren van het raadswerk. Lees verder 

 

Aardwarmte klaar voor 

opschaling 

VNG Realisatie houdt op zaterdag 13 april van 10.00 tot 14.00 uur in Amersfoort 

een meetup over de informatiepositie van raadsleden. VNG Realisatie deed 

onlangs onderzoek naar dit onderwerp. Lees verder 

https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/nieuw-algemeen-bestuur-beedigd
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/nieuw-algemeen-bestuur-beedigd
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/financiele-positie-gemeenten/nieuws/budgetten-jeugdzorg-moeten-aansluiten-op-de-kosten
https://europadecentraal.nl/gemeenten-hoeven-minder-vergunninghouders-te-huisvesten/
https://europadecentraal.nl/gemeenten-hoeven-minder-vergunninghouders-te-huisvesten/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/meer-vrouwen-in-staten-en-waterschappen.9611821.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/bzk-vraagt-overheden-om-ict-uitdagingen.9611835.lynkx
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user347/DWO%20Nieuwsbrief%2058%20def.pdf
http://www.slappebodem.nl/cmsmodules/newsletters/cmspages/getnewsletterissue.aspx?issueid=246
http://www.slappebodem.nl/cmsmodules/newsletters/cmspages/getnewsletterissue.aspx?issueid=246
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/maak-vaart-met-subsidie-voor-lokale-partijen
https://ris.delft.nl/internet/leeromgeving-voor-raadsleden_41276/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/een-jaar-leeromgeving-voor-raadsleden
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2019/aardwarmte-klaar/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2019/aardwarmte-klaar/
https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/meetup-informatiepositie-raadsleden-amersfoort
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Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 

procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het 

waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de 

waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten 0,3 procent. Dit 

blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO deze week presenteert. 

Lees verder 

  

 

Groen water gezien? 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

Concept vervoerplannen 

De vervoerders dienen jaarlijks hun voorstel voor de nieuwe dienstregeling 

van tram, metro en bus (de Vervoerplannen) bij de MRDH in. De MRDH toetst 

deze aan de geldende kaders en legt deze voor aan de 23 gemeenten. 

Ook de Adviescommissie Va en het METROCOV, de provincie Zuid-Holland, 

Arriva en Qbuzz ontvangen de plannen. De reactietermijn voor colleges van 

B&W, adviescommissie en METROCOV loopt vanaf heden tot en met 17 mei 

2019 12.00 uur. Lees verder 

Terug naar boven 

 

De hulptroepen van de raad 

 

Het raadslidmaatschap is druk; stapels dossiers om voor te bereiden en vele 

vergaderingen. Met de inzet van de juiste hulptroepen kunt u het uzelf een 

stuk gemakkelijker maken. Debat.NL heeft op basis van het rapport Raad en 

Hulptroepen een animatie gemaakt waarin de drie belangrijkste 

hulptroepen in het kort worden belicht. Lees verder 

Het groene water wordt veroorzaakt door algen (groenalgen om precies te 

zijn). Zeer waarschijnlijk is deze bloei het gevolg van het vroeg zonnige en 

warme weer. Dit veroorzaakt het beeld van het groene water wat nu veel 

te zien is. Lees verder 

 

Extra ruimte voor 

huurverhoging 

 

Aanpak informateur 

Hans Wiegel  

 

De duurzaamste kilometer 

van Nederland 

 

Atlas van de lokale lasten 2019 

 

Provincies moeten taken van gemeenten kunnen overnemen en sterke 

gemeenten moeten taken van provincies kunnen overnemen. Dat heeft 

minister Ollongren van Binnenlandse Zaken maandagmiddag in de Van 

Poeljelezing in Zwolle gesteld. Lees verder 

 

Openbaar bestuur moet vloeibaar zijn 

 

 

Ben Koopman tijdelijk 

nieuwe MRDH-directeur 

 

https://www.coelo.nl/index.php/nieuws/nieuws-2019/393-atlas-van-de-lokale-lasten-2019
https://mrdh.nl/nieuws/concept-vervoerplannen-2020-gemeenten
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/de-hulptroepen-van-de-raad
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/groen-water-gezien-1
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/duurzaamheid/extra-ruimte-voor-huurverhoging-duurzaamheid/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/duurzaamheid/extra-ruimte-voor-huurverhoging-duurzaamheid/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/april-2019/aanpak-informateur/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/april-2019/aanpak-informateur/
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/de-duurzaamste-kilometer-van-nederland/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/de-duurzaamste-kilometer-van-nederland/?root=top
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/openbaar-bestuur-moet-vloeibaar-zijn.9611941.lynkx
https://mrdh.nl/nieuws/mrdh-heeft-tijdelijk-nieuwe-voorman
https://mrdh.nl/nieuws/mrdh-heeft-tijdelijk-nieuwe-voorman
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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 3 april 2019  Riek Bakker spreekt, 19.30 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

DelftDesign (meer informatie zie nieuwsbrief week 
14 )  

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)  

Dinsdag 9 april 2019 Beursvloer 2019, 17.00 – 20.30 uur, 
Vulcanusweg 277 Delft  

Delftse Uitdaging (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 14)  

Woensdag 10 april 2019  Lezing over de duurzaamste kilometer van 
Nederland, 20.00 uur, Prinsenkwartier Sint 
Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 14)  

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)  

Zaterdag 13 april 2019 Meetup informatiepositie raadsleden, 10.00 
– 14.00 uur, Mariënhof Amersfoort, 
aanmelden 

VNG Realisatie (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 14)  

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) 

Maandag 6 en 13 mei 2019 Denksessies regionale energiestrategie, De 
Argumentenfabriek WG-plein Amsterdam, 
14.00 – 17.00 uur, aanmelden 

Democratie in Actie en Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden (meer informatie zie nieuwsbrief week 
14)  

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://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/meetup-informatiepositie-raadsleden-amersfoort
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=7450&L=800&N=2683
mailto:secretariaat@argumentenfabriek.nl?subject=aanmelding%20denksessies%20regionale%20energiestrategie
https://www.stadszaken.nl/evenement/146/excursie-innovatieve-stadslandbouw

