
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Week 21 mei 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

 

Deze week 

1  Profielschets  

2  Verkiezingen 

3  Move 

4 Toezicht 

5  Barricades 

6 Vingerafdruk 

7  Onderzoek 

8 Rapporten 

9 Relatie 

10  Iftar 

11 Europa dichtbij 

12 Startbijeenkomst 

13 Tegenvaller 

14 Doen 

15 Praten 

16 Linke soep 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Partijen hanteren vaker profielschets 

Elke vijf jaar kunnen Europeanen naar de stembus voor een nieuw Europees 

Parlement. Dit jaar stemt Europa van 23 tot en met 26 mei, Nederland al 

direct op 23 mei. Nog even wat feiten en weetjes voor gemeenten op een rij. 

Lees verder 

Ruim 250 wethouders van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie 

pleiten bij het kabinet en de Tweede Kamer voor extra geld voor de 

jeugdzorg. ‘De rek is er uit.’ Zonder extra middelen kunnen gemeenten niet 

garanderen dat ze de juiste zorg aan jongeren kunnen blijven geven. Ze 

ondersteunen het pleidooi van de VNG om structureel 490 miljoen euro extra 

(rijks)geld vrij te maken voor de gemeentelijke jeugdzorgtaken. Lees verder 

Het toezicht op de bouw gaat van gemeenten over op het bedrijfsleven. 

Ook de Eerste Kamer heeft, na jaren van overleggen en gesleutel aan het 

nieuwe systeem, groen licht gegeven. Het toezicht wordt voortaan 

toevertrouwd aan gespecialiseerde private kwaliteitscontroleurs. Die zouden 

beter op die taak zijn berekend dan gemeenten, die vaak alleen papieren 

controles uitvoeren. Lees verder 

Nieuwsbrief 

Europese verkiezingen komen eraan 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de activiteitenkalender van de Stichting 

Move aan. Raads- en commissieleden zijn welkom om deze activiteiten bij te 

wonen. U dient daarvoor zelf contact op te nemen met Move.  

 

 

Toezicht op bouw over naar bedrijfsleven 

Activiteitenkalender Stichting Move 

Wethouders jeugd op de barricades 

Bij de selectie en werving van kandidaat-raadsleden wordt er door landelijke 

partijen meer gebruik gemaakt van profielschetsen en screenings op 

integriteitsrisico’s dan door lokale partijen. Dit blijkt uit het onderzoek 

Rekrutering en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 

2018 van het Nederlands Documentatiecentrum Politieke Partijen. Lees verder 

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/burgerzaken/de-europese-verkiezingen-komen-eraan/
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/open-brief-wethouders-aan-partijgenoten-in-kabinet
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wethouders-jeugd-op-de-barricades.9630607.lynkx
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/bouw/toezicht-op-bouw-over-naar-bedrijfsleven/
https://us9.campaign-archive.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=32ea2a4479
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/lokale-afdelingen-van-landelijke-partijen-hanteren-vaker-profielschets
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Onderzoek Om de controle van de raad 

 

 

 

 

Overheden aan de slag met 

aquathermie 

 

 

 

Het onderzoek Om de controle van de raad heeft onder de loep 

genomen wat de werking is van het (juridische) instrumentarium van de 

raad in de praktijk. In tien gemeenten is onderzocht hoe gemeenteraden 

gebruik maken van het beschikbare instrumentarium, en op welke wijze zij 

daarmee hun controlerende en kaderstellende rol invullen. Lees verder 

 
Concurrentiekracht 

De Europese Unie moet haar concurrentiekracht kritisch bekijken, en waar 

nodig maatregelen nemen om die te versterken. Dat schrijven minister 

Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Kaag van 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de 

Tweede Kamer. De ministers zetten zich daarbij af tegen de Frans-Duitse 

plannen om de regelgeving rondom mededinging en staatssteun te 

versoepelen. Dat zou volgens het kabinet leiden tot ongunstige en dus 

verminderde concurrentie. Lees verder 

Uitnodiging iftar maaltijd  

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

Verbeter relatie raad en rekenkamer 

De Turks Sociale en Culturele Vereniging en ISN Delft Sultan Ahmet nodigen 

u uit om op vrijdag 24 mei om 21.00 uur in de Sultan Ahmet moskee in Delft 

de iftar maaltijd te komen nuttigen. De uitnodiging is bijgevoegd.  

Verdere professionalisering van de rekenkamer en de daarbij horende versterking 

van de professionele relatie tussen de raad en de rekenkamer is noodzakelijk voor 

het goed functioneren van de rekenkamer. Dit is één van de belangrijkste 

conclusies uit een onderzoek van de Werkgroep Lokale rekenkamers, uitgevoerd 

door Berenschot in opdracht van het ministerie van BZK. In dit onderzoek werd in 

37 gemeenten de invulling van de rekenkamer geanalyseerd. Lees verder 

 

 

 

Lezing door Harry Kunneman 

 

 

Europese verkiezingen 

Rapporten over duurzame ontwikkeling 

 

 

    
 

 

 

 
 

EU stemt voor vingerafdruk op ID-kaart 

Onlangs heeft het Europees Parlement ingestemd met de verordening 

biometrie op de Identiteitskaart. Hierdoor wordt het straks verplicht om niet 

alleen voor de aanvraag van paspoorten, maar ook van een 

identiteitskaart twee vingerafdrukken af te staan. Lees verder 

Tijdens het evenement ‘Hoe duurzaam is onze welvaart’ op 16 mei zijn de 

‘Monitor Brede Welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van het CBS en 

de 3e Nederlandse SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ 

gepresenteerd. Lees verder 

 

Nieuwsbrief  

 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/overheden-aan-de-slag-met-aquathermie.9630639.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/overheden-aan-de-slag-met-aquathermie.9630639.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/instrumentarium-van-de-raad-toereikend-of-te-omvangrijk
https://europadecentraal.nl/kabinet-spoort-eu-aan-om-concurrentiekracht-te-vergroten/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/verbeter-de-relatie-tussen-raad-en-rekenkamer
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/wetenschap-en-filosofie-6-michel-foucault-1926-1984-en-de-normatieve-professionele-waarheid/?root=top
https://www.europese-verkiezingen.eu/
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/eu-parlement-stemt-voor-verplichte-vingerafdruk-op-id-kaart
https://vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/nieuws/rapportage-global-goals-hoe-duurzaam-is-onze-welvaart
https://vzhg.nl/vzhg-nieuwsbrief/
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In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan voor de 

startbijeenkomst Verbetering van de samenwerking tussen de 

gemeenteraden van de H10 gemeenten in Jeugdzorg die op woensdag 5 

juni, van 19.30 tot 21.00 uur, wordt gehouden in het gemeentehuis van 

Rijswijk. 

  

 

FVD, VVD en CDA praten met CU en SGP 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 

toekomst. Dat geldt zeker voor de populariteit van steden als woonplek. 

Acht van de tien steden die nu het snelst groeien, stonden in de jaren ’70 in 

de onderste helft van de ranglijst. Lees verder 

YES!Delft 

Techincubator YES!Delft en de Metropoolregio hebben de afgelopen 4 jaar 

samengewerkt. Zo zijn de diensten voor startups naast Delft ook beschikbaar 

voor de andere 22 gemeenten. In 2018 is de Startup corner ingericht waarin 

alles samenkomt voor de startups en zij niet langs allerlei loketten hoeven om 

hun bedrijf verder te helpen. Lees verder 

Terug naar boven 

 

Tegenvaller van 215 miljoen euro  

 

 

 

 

‘Schaf de Eerste Kamer af’ 

 

Kennisbijeenkomst 

Voedselbos Ketelbroek 

 

 

Jaarrekening Delfland 

 

Startbijeenkomst verbetering H10 jeugdzorg 

 

FvD, VVD en CDA gaan verkennende gesprekken voeren met de fractie van 

ChristenUnie en SGP. Voor de ChristenUnie en SGP is van groot belang, dat 

eventuele formatiegesprekken worden gestart vanuit hetzelfde, gezamenlijke 

vertrekpunt. Lees verder 

 

 

De projectenpool: ‘Van denken naar doen’ is deze week gestart. Vanuit 

deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) 

regio’s, via gemeenten, om hun plannen en projecten van papier naar 

praktijk te brengen. Of met andere woorden: Van denken naar doen. Lees 

verder 

 

Summer School 

Democratie 

 

 

Kennisbijeenkomst  

 

Gemeenten krijgen 215 miljoen euro minder van het rijk dan waarop ze 

hadden gerekend. Dat komt vooral doordat de departementen in 2018 

minder hebben uitgegeven dan geraamd. Een andere tegenvaller schuilt 

in het btw-compensatiefonds. Lees verder 

Startsein: ‘Van denken naar doen’ 

 

 

 

Naar Kindermishandeling en huiselijk 

geweld 

 

Groei steden voorspellen blijft linke soep 

 

Handreiking grondbeleid 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/groei-steden-voorspellen-blijft-linke-soep.9656602.lynkx
https://mrdh.nl/nieuws/yesdelft-en-mrdh-zetten-samenwerking-voort
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/eerste-kamer-is-partijkartel-op-poten.9656415.lynkx
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=7782&L=800&N=2813
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=7782&L=800&N=2813
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/jaarverslag-en-financiele-jaarrekening-over-2018-vastgesteld
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/mei-2019/verkennend-gesprek/
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/nieuws/startsein-van-denken-naar-doen
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/nieuws/startsein-van-denken-naar-doen
https://www.lokale-democratie.nl/save-date-29-en-30-augustus-2019-summer-school-democratie
https://www.lokale-democratie.nl/save-date-29-en-30-augustus-2019-summer-school-democratie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/tegenvaller-van-215-miljoen-euro-voor-gemeenten.9637778.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/nieuwe-handreiking-grondbeleid-voor-raadsleden
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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 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)  

Vrijdag 24 mei 2019 Iftar maaltijd, 21.00 uur, Sultan Ahmet 
Moskee Duke Ellingtonstraat 201 Delft 

Turks Sociale en Culturele Vereniging en ISN Delft 
Sultan Ahmet (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 21)  

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)  

Dinsdag 28 mei 2019 Lezing door Harry Kunneman over Foucault, 
20.00 uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein 
4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 21)  

Woensdag 5 juni 2019 Startbijeenkomst Verbetering samenwerking 
gemeenteraden H10 gemeenten in 
Jeugdzorg, 19.30 – 21.00 uur, gemeentehuis 
Rijswijk 

H10 gemeenten (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 21)  

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)  

Donderdag 27 juni 2019 Kennisbijeenkomst Voedselbos Ketelbroek, 
10.00 tot 16.30 uur, Dorpshuis De Slenk 
Reestraat 2 de Horst Groesbeek, aanmelden 

Vakblad Groen en Stichting Steenbreek (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 21)  

Donderdag 29 en vrijdag 30 
augustus 2019 

Summer School democratie, stadseiland 
Veur Lent Nijmegen (programma volgt)  

Lokale Democratie (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 21)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

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
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=7782&L=800&N=2813

