
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Grote verschuivingen onder raadsleden op de 

kieslijst  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Week 22 mei 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

 

Deze week 

1  Verschuivingen  

2  Vrijheid 

3  Afgebroken 

4 Toekomst 

5  Bouwvergunningen 

6 Vrede 

7  Statushouders 

8 Ongezond 

9 BuytenHoutTafel 

10  Samenwerking 

11 Europa dichtbij 

12 Preadvies 

13 Open data 

14 Directeur 

15 Crowdfunding 

16 Kabinetsbrief 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Grote verschuivingen op de kieslijst 

De provincie Zuid-Holland stimuleert, ondersteunt en initieert activiteiten om er 

een bijzonder feest van te maken. Vanaf 31 augustus 2019 kunnen 

organisaties voor hun activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar 

vrijheid subsidie aanvragen via de Subsidieregeling 75 jaar vrijheid. Lees 

verder 

Het aantal verleende bouwvergunningen door Nederlandse gemeenten is in 

het eerste kwartaal flink gedaald. Voor ruim 12.500 woningen werd een 

vergunning afgegeven, ruim een kwart minder dan in het eerste kwartaal van 

vorig jaar. Dit meldt het CBS. Tegelijkertijd stijgt de omzet in de bouw tot bijna 

recordhoogte. Lees verder 

Schrijver Govert Derix houdt op woensdag 5 juni voor de Bètabalie in het 

Prinsenkwartier een lezing rond het thema stedelijke toekomst. De lezing 

begint om 20.00 uur. Lees verder 

Europese subsidie per 

gemeente 

Zuid-Holland start viering 75 jaar vrijheid 

De VNG heeft de onderhandelingen over de invoering van het nieuwe 

inburgeringsstelsel afgebroken. Zonder een gedegen financiële onderbouwing 

op basis van onafhankelijk onderzoek kan de VNG geen verantwoordelijkheid 

dragen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Lees verder 

 

Bètabalie: Stedelijke toekomst 

 

 

 

Bètabalie: Stedelijke toekomst 

Overleg nieuwe wet inburgering afgebroken 

Aantal bouwvergunningen daalt fors 

Van de zittende raadsleden stelt 24 procent zich bij nieuwe 

gemeenteraadsverkiezingen niet meer beschikbaar voor een volgende 

termijn. 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.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/mei-2019/zuid-holland-start/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/mei-2019/zuid-holland-start/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/aantal-bouwvergunningen-daalt-fors.9665351.lynkx
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/stedelijke-toekomst/?root=top
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/nieuws/nieuwe-online-tool-europese-subsidie-per-gemeente
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/nieuws/nieuwe-online-tool-europese-subsidie-per-gemeente
https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/nieuws/overleg-nieuwe-wet-inburgering-afgebroken
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/grote-verschuivingen-onder-raadsleden-op-de-kieslijst
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SER bepleit maatwerk statushouders 

 

 

 

 

Landelijk Congres Openbare 

Ruimte 

  

Het vrijdag verschenen rapport van de SER, ‘Integratie door werk: meer 

kansen op werk voor nieuwkomers’, ondersteunt het VNG standpunt dat 

gemeenten financiële en beleidsmatige armslag nodig hebben om 

vluchtelingen naar werk te begeleiden. Lees verder 

 
Definitieve uitslag 

GroenLinks is in Delft als winnaar uit de bus gekomen bij de Europese 

Verkiezingen van 23 mei 2019. De partij haalde 18,9% van de stemmen. De 

PvdA werd de tweede partij met 17,6% van de stemmen. De VVD is bij deze 

verkiezingen de derde partij van de stad met 13,6%. D66 behaalde 12,9% 

van de stemmen en is daarmee de vierde partij. Lees verder 

 

Civiel-militaire samenwerking  

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

BuytenHoutTafel presenteert conceptvisie 

De operationele samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en 

gemeenten of veiligheidsregio’s op het gebied van bijstand bij crises of 

kleinere incidenten is niet meer weg te denken. Maar openbaar bestuur en 

militairen hebben nog veel vragen aan elkaar. Lees verder 

Een grote groep gebruikers, ondernemers, recreanten, fans en andere 

betrokkenen van het grote groengebied tussen Delft-Pijnacker-Nootdorp, Den 

Haag Ypenburg; Buytenhout-West, hebben zelf een gebiedsvisie gemaakt voor de 

toekomst van dit gebied. Op initiatief van de BuytenHoutTafel is deze visie 

gedurende een proces van 1,5 jaar ontwikkeld en nu in een ruwe conceptversie 

voor iedereen inzichtelijk. U leest hier meer over in het bijgevoegde persbericht.  

 

 

 

Hugo de Groot-lezing 

 

 

Lokaal Kiezersonderzoek 2018 

'Meer jongeren psychisch ongezond' 

 

 

    
 

 

 

 
 

Honderd dialogen over vrede 

Global Peace, een initiatief van ACCORD, zoekt gemeentes in Nederland 

die willen helpen met de organisatie van generatie-overstijgende dialogen 

over vrede. Het initiatief genaamd, 100 cities 100 dialogues, wordt 

uitgevoerd over de hele wereld met als doel om jongeren in gesprek te 

brengen met hun lokale leiders. Lees verder 

Het aantal jongeren dat psychisch ongezond is, stijgt. Dat blijkt uit een 

factsheet van het RIVM gemaakt ter ondersteuning van het overleg tussen 

gemeenten en Rijk over geestelijke gezondheid van jongeren. Lees verder 

 

Reflectie op wetenschap en 

filosofie 

 

 

 

https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=7805&L=800&N=2825
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=7805&L=800&N=2825
https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/nieuws/ook-ser-pleit-voor-maatwerk-ondersteuning-statushouders
https://www.delft.nl/nieuws/groenlinks-wint-delft
https://vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/nieuws/civiel-militaire-samenwerking-zijn-gemeenten-er-klaar-voor
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/hugo-de-grootlezing-de-open-samenleving-en-haar-grenzen/?root=top
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/opkomst-raadsverkiezingen-bestand-tegen-invloed-andere-stemmingen
https://vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/nieuws/honderd-dialogen-over-vrede
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdgezondheidszorg/nieuws/meer-jongeren-psychisch-ongezond
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/wetenschap-en-filosofie-7-reflectie-op-wetenschap-waarheid-vertrouwen-en-filosofie/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/wetenschap-en-filosofie-7-reflectie-op-wetenschap-waarheid-vertrouwen-en-filosofie/?root=top
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Voor de ALV van de VNG op  5 juni aanstaande zijn drie moties ingediend. 

Het preadvies van het VNG-bestuur aan de leden is om deze moties over 

te nemen. Ook informeert het bestuur u over het overleg met het kabinet 

rondom de motie 'Stevige structurele afspraken sociaal domein II’ die is 

aangenomen op de BALV in 2018. Lees verder 

  

 

Crowdfunding bij lokale initiatieven 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

“Dankzij de inzet van vele vertegenwoordigers van gemeenten en de VNG 

is het kabinet tot het inzicht gekomen om de komende jaren zoveel mogelijk 

tegemoet te komen aan de wens om onze inwoners niet de dupe te laten 

worden van de tekorten in de jeugdzorg.”  Zo reageert VNG-voorzitter Jan 

van Zanen op de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over de 

jeugdzorg en de GGZ. Lees verder 

Woningbouw 

Zuid-Hollandse regio’s mogen in hun nieuwe woningbouwprogramma’s 30% 

meer woningen inplannen dan nodig is volgens de voorspellingen. Daarmee 

wil de provincie voorkomen dat er te weinig woningen worden gerealiseerd 

als er plannen uitvallen of vertragen. Lees verder 

Terug naar boven 

 

Open data gemeenten nog niet in trek 

 

 

 

 

‘Time-out bij 

multiproblematiek’ 

 

SVB vaak in de fout met 

datalekken 

 

 

App voor samenspel met 

bewoners 

 

Preadvies VNG-bestuur over moties 

 

Niet alleen bedrijven maken gebruik van crowdfunding om aan startkapitaal 

te komen, ook lokale initiatieven en ideeën vinden zo hun weg naar 

middelen, hulp en kennis. Drie gemeenten die crowdfunding steunen en 

stimuleren. Lees verder 

 

 

Raimond de Prez (50) wordt per 1 juni 2019 directeur bedrijfsvoering Jeugd en 

WMO bij GGZ Delfland. Jeugd biedt basis en specialistische geestelijke 

gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. Onder WMO vallen onder meer 

preventie, dagbesteding, begeleiding naar werk en woonbegeleiding. Lees 

verder 

 

Nieuwsbrief 

 

 

Kennisbijeenkomst  

 

Burgers maken nog weinig gebruik van gemeentelijke open data. 

Gemeentesecretaris André Huykman van Zoetermeer heeft wel een 

vermoeden waarom. ‘Het lijkt erop dat informatie vanuit gemeenten vaak 

nog dusdanig abstract is dat die voor de burger amper betekenis heeft.’ 

Lees verder 

Raimond de Prez directeur GGZ Delfland 

 

 

Naar Kindermishandeling en huiselijk 

geweld 

 

VNG-voorzitter reageert op kabinetsbrief 

 

 

Jaarverslag 2018 

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/preadvies-vng-bestuur-over-ingediende-moties-alv-5-juni
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/reactie-jan-van-zanen-op-kabinetsbrief-jeugdzorg-en-ggz
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/mei-2019/provincie-versoepelt/
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/time-out-voor-inwoners-met-multiproblematiek/
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/time-out-voor-inwoners-met-multiproblematiek/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/svb-vaak-in-de-fout-met-datalekken.9669074.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/svb-vaak-in-de-fout-met-datalekken.9669074.lynkx
https://www.lokale-democratie.nl/bekijk-de-participatie-versneller-appthink
https://www.lokale-democratie.nl/bekijk-de-participatie-versneller-appthink
https://www.gemeente.nu/economie/crowdfunding-gemeenten-die-steunen-en-stimuleren/
https://www.ggz-delfland.nl/nieuws/raimond-de-prez-benoemd-tot-directeur-ggz-delfland
https://www.ggz-delfland.nl/nieuws/raimond-de-prez-benoemd-tot-directeur-ggz-delfland
https://mailchi.mp/84a054bac09c/buytenbabbels-mei-2019?e=d1cdfda526
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/open-data-gemeenten-nog-niet-in-trek.9669068.lynkx
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user347/Alzheimer%20afd.%20DWO-Jaarverslag%202018.pdf
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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 

Dinsdag 4 juni 2019 Reflectie op wetenschap en filosofie, 20.00 
uur, Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 22)  

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 5 juni 2019  Lezing Stedelijke toekomst, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 22) 

Donderdag 6 juni 2019 Hugo de Groot-lezing, 20.00 uur, Nieuwe 
Kerk Delft 

TOPdelft en andere organisaties (meer informatie zie 
uitnodiging bij  nieuwsbrief week 22) 

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 en 22)  

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://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

