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Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u zich belaagd of bedreigd voelt? Of
hebt u vragen rondom uw beveiliging of rechtshulp? Om u bij deze
vraagstukken te helpen, is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OT)
ingericht. Raadsleden, wethouders en burgemeesters die geconfronteerd
worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging,
agressie en geweld) kunnen hier terecht. Lees verder

RvS tegen ruimere informatieuitwisseling
Het ziet er niet naar uit dat gemeenten en burgemeesters meer wettelijke
bevoegdheden krijgen om informatie uit te wisselen bij de aanpak van
ondermijning. ‘Het uitbreiden van de openbare-ordetaak van burgemeesters
is geen passend antwoord en ook is niet voldoende aangetoond dat nieuwe
wetgeving nodig is om knelpunten te verhelpen,’ zegt de Raad van State
(RvS) in zijn advies. Lees verder

Economische groei steden op het spel
Als steden niet voldoende geld krijgen voor jeugd, zorg en maatschappelijke
ondersteuning, dreigt de economische groeimotor te gaan haperen. Boa’s
moeten een uitrusting krijgen die past bij hun takenpakket. Burgemeesters
hoeven geen crimefighter te zijn om hun rol te pakken in de strijd tegen
ondermijning. Dat stelt de kersverse voorzitter van het Stedennetwerk G40 Paul
Depla. Lees verder

VNG helpt bij lokale preventieakkoorden
Bij het Nationaal Preventieakkoord tekende de VNG ervoor om gemeenten

VZHG Nieuwsbrief

te stimuleren en te ondersteunen bij het tot stand komen van een lokale of
regionale

aanpak

van

preventie.

Hiertoe

heeft

de

VNG

een

ondersteuningsprogramma voor gemeenten ingericht. Lees verder

Gemeenten willen ruimte in schuldaanpak
Het is goed dat het kabinet ‘vroegsignalering’ van schulden mogelijk wil
maken. Het voorstel daartoe lijkt gemeenten echter te veel in een keurslijf te
dwingen. Dat maakt het niet in alle gevallen een vooruitgang, blijkt uit de
reacties. Lees verder
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Verzamelwet Brexit door Eerste Kamer
Op 29 maart nam de Eerste Kamer de Verzamelwet Brexit aan. De wet
dient ervoor te zorgen dat de gevolgen van de Brexit geen problemen
voor burgers opleveren. Lees verder

Veel vertrouwen in gemeentebestuur
Een ruime meerderheid van de Nederlanders heeft vertrouwen in de

’Vrede begint bij de jeugd’

instituties op lokaal niveau. Meer dan zestig procent heeft heel veel of
tamelijk veel vertrouwen in de gemeenteraad en 72% in de burgemeester.
Dat blijkt uit de Staat van Bestuur 2018, een rapport dat inzicht biedt in de
ontwikkelingen in het decentrale bestuur. Lees verder

Experiment in Staphorst werpt vruchten af
Toen Basisschool De Levensboom verplaatst werd, kwam er een groot stuk
grond vrij in de wijk Rouveen in Staphorst. De gemeenteraad besloot de
burgers te laten bepalen wat er met het vrijgekomen stuk grond moest
gebeuren. De inwoners konden hun stem uitbrengen voor het beste idee

Roep om subsidiëring lokale
partijen zwelt aan

voor de Levensboomactie. Lees verder

Gemeente hoeft provincie niet te vrezen
Gemeenteraden en colleges hoeven zich, staatsrechtelijk gezien, niets te aan te
trekken van de verkiezingsuitslag van Provinciale Staten. Maar gemeenten doen
er verstandig aan de uitslag niet helemaal te negeren. ‘Je moet niet doen of je
doof, blind en stom bent, maar je moet wel kalm blijven’, stelt hoogleraar staatsen bestuursrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden. Lees verder

Studenten laten morele dilemma’s zien
Brochure Staat van Bestuur 2018

Studenten Bauke Steenhuisen en Shannon Spruit laten op woensdag 24 april
in TOPdelft in korte verhalen in film zien welke morele dilemma’s ze
tegenkomen in hun vakgebied. Lees verder

Landelijke Asbestdakenkaart beschikbaar
De Landelijke Asbestdakenkaart is beschikbaar gekomen. Op de kaart staat een
overzicht van het totaal aantal vierkante meters te saneren daken per gemeente.
De Tweede Kamer vroeg eerder in een motie om zo'n overzicht. Lees verder

Europa dichtbij
Nieuwsbrief
Hoogheemraadschap van
Delfland

Projectvoorstellen
Het EU LIFE-Programma is vanaf 4 april weer open voor nieuwe
projectvoorstellen op het gebied van milieu en het efficiënt gebruiken van
hulpbronnen, waarvoor 400 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Hierin
mogen publieke en private organisaties die cofinanciering zoeken voor
projecten meedoen. Dit kunnen grote- kleine bedrijven, overheids- en nietgouvernementele organisaties (NGO’s, instellingen voor hoger onderwijs, en

Terug naar boven

gemeenschapsgroepen) zijn. Lees verder

Achtergrond
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Hospice en VPTZ Delft houden symposium
Het bestuur van de Stichting Hospice en VPTZ Delft nodigt u uit voor het
jubileumsymposium van beide organisaties op donderdag 16 mei in het
atrium van het WestCord Hotel Delft, Olof Palmestraat 2, in Delft. De
uitnodiging is bijgevoegd.

Frontale botsing over Wmo-abonnement
De Tweede Kamer stemde dinsdag unaniem voor het abonnementstarief bij
de uitvoering van de Wmo. De bestuurlijke botsing hierover had niet
duidelijker

gekund.

Gemeenten,

de

uitvoerders

dus,

wezen

het

abonnement eerder massaal af. De Wet maatschappelijke ondersteuning
2015, zoals de naam voluit luidt, is een van de grote decentralisatiewetten.
Het

abonnementstarief,

onderdeel

van

het

regeerakkoord,

is

een

belangrijke koerswijziging daarbinnen. Lees verder

Schulden online in één oogopslag

Lezing Taeke de Jong in het
Prinsenkwartier

De Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Stichting
Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) verwachten voor deze zomer de
Schuldenwijzer te lanceren. Daarmee kunnen burgers, schuldhulpverleners en
gerechtsdeurwaarders in een paar clicks een actueel totaaloverzicht krijgen
van iemands schulden. Lees verder

Jaarlijkse Dag voor de Raad in Deventer

‘Cybersecurity ok. Maar
waar is de burger?’

Een jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nu, ruim
een jaar later, zijn de raden en raadsleden ingewerkt en voortvarend van
start gegaan. Hoe hebben raadsleden het afgelopen jaar beleefd? Welke
uitdagingen liggen er nog voor de rest van de raadsperiode en hoe ga je
hier als raad(slid) mee om? Tijdens de Dag voor de Raad op 24 mei in
Deventer gaat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in gesprek met
raadsleden en wetenschappers om antwoorden te krijgen op deze vragen.
Lees verder

Berichten uit de Metropoolregio

Stichting Move actief in Delft

Regionale campusontwikkeling
Onze economie verandert in rap tempo. Bedrijven innoveren en ontwikkelen
nieuwe technieken. Ze hebben goed opgeleide mensen nodig. Maar waar
vinden ze mensen met de juiste kennis en vaardigheden? De ontwikkelingen
gaan snel en medewerkers moeten bijscholen. Waar leren zij de nieuwste
technieken? Het antwoord op beide vragen is: in een regionale campus.
Lees verder

Terug naar boven

Gemeenten staan achter
uitbreiding statiegeld
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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

Woensdag 10 april 2019

Lezing over de duurzaamste kilometer van
Nederland, 20.00 uur, Prinsenkwartier Sint
Agathaplein 4 Delft
Donderdag 11 april 2019
Opening tentoonstelling MOJO Backstage,
17.00 – 20.30 uur, Museum Prinsenhof Delft,
aanmelden
Vrijdag 12 april 2019
Inspiratiedag Van oude patronen naar
nieuwe oplossingen Jeugdhulp in
transformatie, 9.00 – 15.45 uur, Dekker
Zoetermeer, aanmelden
Vrijdag 12 april 2019 (update) Bestuurdersdag en ALV, 10.00 – 16.00 uur,
Rotterdam
Zaterdag 13 april 2019
Meetup informatiepositie raadsleden, 10.00
– 14.00 uur, Mariënhof Amersfoort,
aanmelden
Maandag 15 april 2019
SIDDER-vergadering, 13.30 – 15.30 uur,
raadszaal stadhuis Delft
Dinsdag 16 april 2019
Lezing wetenschap en filosofie door Taeke
de Jong, 20.00 uur, Prinsenkwartier Sint
Agathaplein 4 Delft
Dinsdag 23 april 2019
Kennisbijeenkomst Toekomstbestendig
groen, 13.00 uur, Van den Berk
Boomkwekerijen Sint-Oedenrode,
aanmelden
Woensdag 24 april 2019
Studenten verhalen over morele dilemma’s,
20.00 uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein
4 Delft
Maandag 6 en 13 mei 2019
Denksessies regionale energiestrategie, De
Argumentenfabriek WG-plein Amsterdam,
14.00 – 17.00 uur, aanmelden
Donderdag 16 mei 2019
Excursie Innovatieve Stadslandbouw, 10.00 –
17.00 uur, locaties in Almere en Amsterdam,
aanmelden voor 9 mei
Donderdag 16 mei 2019
Jubileumsymposium, 16.00 – 18.00 uur, Olaf
Palmestraat 2 WestCord Hotel Delft
Vrijdag 24 mei 2019
Dag voor de Raad, 12.00 – 17.15 uur,
stadhuis Deventer, aanmelden
Rood is nieuw in de agenda

Terug naar boven

Van
TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 14)

Museum Prinsenhof Delft (meer informatie zie
nieuwsbrief week 11)
Gemeenten Regio Haaglanden (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 12)

VZHG (meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief
week 3 en 12)
VNG Realisatie (meer informatie zie nieuwsbrief
week 14)
Griffie Delft (meer informatie zie nieuwsbrief week
11)
TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 15)

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

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 15)

Democratie in Actie en Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden (meer informatie zie nieuwsbrief week
14)
ELBA\REC e.a. (meer informatie zie nieuwsbrief week
5 en 10)
Stichting VPTZ en Stichting Hospice (meer informatie
zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 15)
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (meer
informatie zie nieuwsbrief week 15)

