
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Week 20 mei 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

 

Deze week 

1  Jeugdzorg  

2  Milieuzonering 

3  Goede Raad 

4 Tweedelingen 

5  Tools 

6 Lentekrant 

7  Regioambassadeurs 

8 Verantwoording 

9 Bouwsector 

10  College 

11 Europa dichtbij 

12 Minisymposium 

13 Verkiezingsuitslagen 

14 Bijstand 

15 Opvang 

16 PAL-lunchlezing 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Honderden miljoenen voor jeugdzorg 

De VNG werkt aan een publicatie over milieuzonering nieuwe stijl. Eind mei 

wordt deze publicatie via de VNG website beschikbaar gesteld. Met deze 

nieuwe voorbeeldaanpak wordt, specifiek voor bestemmingsplannen met 

verbrede reikwijdte (Crisis- en herstelwet), voorgesorteerd op de systematiek 

onder de Omgevingswet. Met de publicatie wil de VNG gemeenten 

stimuleren tot, en ondersteunen bij, het op een alternatieve manier reguleren 

van bedrijven in het bestemmingsplan, vooruitlopend op de Omgevingswet. 

Lees verder 

Op dinsdag 7 mei vond er een inspiratiebijeenkomst plaats rond het 

participatie-instrument Right to Challenge. Met dit instrument kunnen burgers 

en lokale verenigingen een alternatief voorstel indienen voor de uitvoering 

van collectieve voorzieningen in hun directe woon- en leefomgeving. Lees 

verder 

In de serie Grotius-lezingen spreekt Luc Panhuysen op donderdag 16 mei 

vanaf 20.00 uur in het Prinsenkwartier over tweedelingen in de zeventiende 

eeuw. De lezing begint om 20.00 uur. Lees verder VNG trekt verdeling rijksgeld 

naar zich toe 

Milieuzonering nieuwe stijl bijna gereed 

Een raadslid uit Oosterhout heeft haar zetel opgegeven nadat haar fractie 

afstand nam van een uiting van haar op Facebook. De fractie 

Gemeentebelangen deed dit omdat zij van mening was dat het bericht op 

Facebook een “zeer kwetsende inhoud voor mensen met een islamitische 

achtergrond” had. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden geeft een 

reactie. Lees verder 

 

Tweedelingen in de zeventiende eeuw 

Goede Raad over social mediagebruik 

Tools voor Right to Challenge 

Het kabinet komt met honderden miljoenen euro’s extra over de brug voor de 

jeugdzorg. Voor dit jaar komt er ruim 300 miljoen euro beschikbaar. Daarna 

wordt er enkele jaren steeds ruim 200 miljoen euro uitgetrokken. Lees verder  

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/nieuws/milieuzonering-nieuwe-stijl-wordt-eind-mei-gepubliceerd
https://www.lokale-democratie.nl/tools-voor-right-challenge
https://www.lokale-democratie.nl/tools-voor-right-challenge
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/grotius-lezingen-tweedelingen-in-de-17de-eeuw/?root=top
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/vng-trekt-verdeling-rijksgeld-naar-zich-toe.9626323.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/vng-trekt-verdeling-rijksgeld-naar-zich-toe.9626323.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/een-raadslid-moet-beseffen-dat-hij-of-zij-in-een-glazen-huisje-zit
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/extra-rijksgeld-jeugd-niet-om-tekorten-te-dekken.9630523.lynkx
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/kabinet-komt-met-honderden-miljoenen-voor-jeugdzorg/
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Oproep: Regioambassadeurs gezocht! 

 

 

 

 

Delfland doet mee 

 

Goede ondersteuning voor raadsleden die te maken krijgen met agressie, 

intimidatie of ondermijnende activiteiten is essentieel voor een goed 

functionerende lokale democratie. Om raadsleden hierbij te ondersteunen 

zoekt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden regioambassadeurs die 

ondersteuning en nazorg kunnen bieden aan raadsleden. Lees verder 

 

Verkiezingsprogramma’s  

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement (23 mei) 

presenteren Europa decentraal en de VNG de factsheet over de Europese 

verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse politieke partijen. In deze 

factsheet vindt u de belangrijkste verkiezingsthema’s die een link hebben 

met lokale opgaven en beleid. De factsheet geeft een kort overzicht van 

de standpunten van de partijen, gebaseerd op gepubliceerde 

verkiezingsprogramma’s. Lees verder 

Nieuw college Delfland bekend 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

Bouwsector spoort overheden aan  

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland telt 4 

hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf zullen Peter Ouwendijk, Ruud 

Egas, Marcel Belt en Manita Koop de komende vier jaar uitvoering geven 

aan het bestuursakkoord “Iedereen aan de slag voor water”. Dit akkoord 

sloten de elf fracties in de Verenigde Vergadering met elkaar na de 

waterschapsverkiezingen op 20 maart jl. Lees verder 

Een verdubbeling van de bouwcapaciteit is nodig om aan de vraag naar 

woningen te voldoen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut 

voor de Bouw (EIB). Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland houden 

overheden elkaar in een ‘bestuurlijke houdgreep.’ Lees verder 

 

 

 

Hoe olie de stad veranderde 

 
 

Honderd jaar actief 

vrouwenkiesrecht 

Verantwoording sociaal domein  

 

 

    
 

 

 

 
 

Lentekrant over schuldhulpverlening  

De 2e editie van de krant van het programma Schouders Eronder is uit. 

Met daarin inspirerende artikelen over het vakmanschap in de 

schuldhulpverlening. Schouders Eronder is een samenwerkingsverband 

tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en 

VNG. Lees verder 

Verantwoording in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en 

curatieve zorg moet fundamenteel anders. Zij draagt op dit moment 

onvoldoende bij aan betere zorg en ondersteuning. ‘Het vertrekpunt moet 

niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die 

verantwoording aflegt.’ Lees verder 

 

Nieuwsbrief Lijm & Cultuur 

 

https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/bezoek-ons-op-18-mei-tijdens-ons-delft-maak-de-stad
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/oproep-regioambassadeurs-gezocht
https://europadecentraal.nl/kenniscentrum-europa-decentraal-en-vng-presenteren-factsheet-europese-verkiezingsprogrammas/#more-55307
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/samenstelling-nieuwe-college-delfland-bekend
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/woningbouw-te-traag-door-bestuurlijke-houdgreep.9630407.lynkx
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/hoe-olie-de-stad-veranderde/?root=top
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/honderd-jaar-actief-vrouwenkiesrecht
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/honderd-jaar-actief-vrouwenkiesrecht
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/de-lentekrant-over-schuldhulpverlening
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/verantwoording-sociaal-domein-moet-op-de-schop.9630414.lynkx
http://www.lijmencultuur.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief-14-mei-2019.html
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Op vrijdag 17 mei 2019 houdt COC Haaglanden het minisymposium 

Justice and Protection for All, samen met JuBi Yourself, het LHBT+ netwerk 

van de ministeries Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Het 

minisymposium vindt plaats op ROC Mondriaan Aspasialaan 19 in Den 

Haag. In de bijgevoegde uitnodiging leest u hier meer over.  

  

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan voor de PAL-

lunchlezing die op vrijdag 24 mei van 12.30 tot 14.00 uur wordt gehouden in 

de Statenzaal van het provinciehuis in Den Haag. Jeroen Kok (lid van Raad 

voor de leefomgeving en infrastructuur) licht in deze lezing het RLI-advies 

toe over de omslag in het denken over mobiliteit.  

Nieuw station 

Vrijdag 17 mei is het zover: dan opent staatssecretaris Stientje van Veldhoven 

officieel het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer! De MRDH spreekt van  

een prachtig station met een uniek en duurzaam karakter, maar bovenal 

brengt het station trein, RandstadRail, bus, auto en fiets bij elkaar. Daarmee is 

het een belangrijk vervoersknooppunt voor de gemeenten Lansingerland en 

Zoetermeer en voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Lees verder 

 

Terug naar boven 

 

Handreiking publicatie verkiezingsuitslagen 

Hulp aan vrouwen in de opvang knelt 

 

 

 

Nieuwsbrief EMMA 

 

Campagne Holland National 

Parks (zie bijlage) 

 

 

Meer evenwicht in 

raadsvergoeding 

 

IDAHOT Minisymposium COC Haaglanden 

 

Er zijn nog steeds forse knelpunten in de hulpverlening aan vrouwen in de 

opvang. Dat concludeert nationale ombudsman Reinier van Zutphen. 

Ondanks de nodige verbeteringen kampen vrouwelijke opvangcliënten nog 

altijd vaak met inkomens- en schuldenproblemen, komen zij moeilijk aan een 

huurwoning na uitstroom, en hebben zij problemen met rijksvoorzieningen. 

Lees verder 
 

 

Bijstandsgerechtigden die parttime werken stromen vaker uit naar werk. Dit 

blijkt uit een factsheet van Divosa. Diverse gemeenten reorganiseren hun 

bijstandsaanpak om meer mensen aan het werk te krijgen. Lees verder 

 

ITS Europe Eindhoven 

 

 

Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 ondervond een aantal gemeenten 

praktische problemen bij de publicatie van de processen-verbaal. Daarom 

heeft de VNG een handreiking opgesteld in de vorm van een document 

met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Lees verder 

Parttimers komen vaker uit bijstand 

PAL-lunchlezing in provinciehuis 

https://mrdh.nl/nieuws/17-mei-staatssecretaris-opent-station-lansingerland-zoetermeer
https://updates.emma.nl/mailing/show/ZRkRNQsky3XUvCEJXETr3Wzj2NXbrCYhj9YXPh9e0VZuot4bXNtQzTZqxNsPfhWp?ref=147&title=EMMA%20%20%20Europa%20%20%20%20communicatie%20energietransitie
https://www.nationaleparkenbureau.nl/kalender/1343940.aspx
https://www.nationaleparkenbureau.nl/kalender/1343940.aspx
https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenteraad/vergoedingen-raadsleden-kleine-gemeenten-verhoogd/
https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenteraad/vergoedingen-raadsleden-kleine-gemeenten-verhoogd/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/vrouwen-de-dupe-van-wantrouwen-tussen-gemeenten.9630536.lynkx
https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/parttimers-stromen-vaker-uit-bijstand/
https://mrdh.nl/nieuws/provincie-en-metropoolregio-samen-its-europe-eindhoven
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/verkiezingen-referenda/nieuws/handreiking-processen-verbaal-verkiezingsuitslagen-online
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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 15 mei 2019 Lezing stedelijke functies, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 19) 

Donderdag 16 mei 2019  Politieke markt Europese verkiezingen, 10.00 
– 14.00 uur, stadhuis Markt Delft 

AEGEE Delft (meer informatie zie nieuwsbrief week 
16)  

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)  

Donderdag 16 mei 2019 Jubileumsymposium, 16.00 – 18.00 uur, Olaf 
Palmestraat 2 WestCord Hotel Delft 

Stichting VPTZ en Stichting Hospice (meer informatie 
zie uitnodi ging bij nieuwsbrief week 15)  

Donderdag 16 mei 2019 Grotius-lezing: tweedelingen in de 17e eeuw, 
20.00 uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein 
4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 20)  

Vrijdag 17 mei 2019 Jaarevent Greenport,  14.00 – 18.45 uur, 
World Horti Center Europa 1 Naaldwijk, 
aanmelden 

Greenport West-Holland (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 19)  

Vrijdag 17 mei 2019  Minisymposium Justice and Protection for 
All, 14.30 – 18.00 uur, ROC Mondriaan  
Aspasialaan 19 Den Haag, aanmelden 

COC Haaglanden ( meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 20)  

Zaterdag 18 mei 2019 Evenement Ons Delft, maak de stad!, 10.00 – 
17.00 uur, diverse locaties Delft 

Gemeente Delft (meer informatie zie uitnodiging bij  
nieuwsbrief week 19)  

Woensdag 22 mei 2019 Lezing Hoe olie de stad veranderde, 20.00 
uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 20) 

Vrijdag 24 mei 2019 Dag voor de Raad, 12.00 – 17.15 uur, 
stadhuis Deventer, aanmelden 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 15)  

Vrijdag 24 mei 2019 PAL-lunchlezing, 12.30 – 14.00 uur, 
Statenzaal  Provinciehuis Zuid-Holland Zuid-
Hollandplein 1 Den Haag, aanmelden 

Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit 
(meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 
20)  

Zaterdag 25 mei 2019 Raad op Zaterdag, 9.30 – 14.30 uur,  stadhuis 
Grote Markt 2 Haarlem, aanmelden 

VNG, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 19)  

Woensdag 12 juni 2019 Regiobijeenkomst Governance Avalex, 19.30 
– 22.00 uur, raadhuis De Paauw 
Raadhuislaan 22 Wassenaar  

Avalex-gemeenten (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 19)  

Donderdag 20 juni 2019  Landelijk congres openbare ruimte, 9.30 – 
17.00 uur, Schouwburg Rotterdam, 
aanmelden 

Stedelijk interieur en gemeente Rotterdam (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 16)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

https://www.stadszaken.nl/evenement/146/excursie-innovatieve-stadslandbouw
https://greenportwestholland.nl/jaarevent-2019/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmbSG27oEbr3XqTpiJAaq_vku2auSE88qxSXdw3f31pkMOxg/viewform
https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/dag-voor-de-raad-deventer
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiJfgNU4UI9zRe0U4WAN3gerBxfWel8I5lf6iZ2wOnYXVTLg/viewform
https://vng.azavista.com/delegates/register/5ca4c543-0aec-4b36-ae23-0559ac110004/0a928f7649
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=7628&L=800&N=2749

