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Deze week

Grote verschuivingen onder raadsleden op de
kieslijst
Houd grip op het begrotingsproces

1

Begrotingsproces
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Vlag
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Transitiewet
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Democratie

5

Avg
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Risicosturing
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Overgangsregeling

8

Symposium

Vlag kan niet uit voor gemeenten

9

Aanmeldingen

Het incidentele extra rijksgeld voor de jeugdzorg brengt niet de benodigde

10

Toekomst

financiële lucht in de gemeentelijke meerjarenbegrotingen. Zeker niet in 2021,

11

Hervormden

als het accres bijna 315 miljoen euro lager is dan het accres over 2019.

12

Europa dichtbij

Daarbij valt de 300 miljoen euro die gemeenten in 2021 extra krijgen voor de

13

Minibossen

jeugdzorg in het niet. Lees verder

14

Move

15

Accres

Eerste Kamer stemt in met Transitiewet

16

Verhuur

Vorige week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Transitiewet, ook wel

17

Metropoolregio

bekend als de actualisering van de Crisis-en herstelwet (Chw) waar de Tweede

18

Uitnodigingen

Kamer eind 2018 mee instemde. Lees verder

Het financieel weerbare raadslid. Met dit motto trapt de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden een nieuwe reeks regionale bijeenkomsten af om
raadsleden meer grip op het begrotingsproces te geven. Onder leiding van
spreker Jan Verhagen wil de vereniging raadsleden met ervaring op de
financiën meer kennis en handvatten geven om hun controlerende functie uit
te voeren. Lees verder

Europa steunt op lokale democratie
Een nieuw socio-territoriaal pact is noodzakelijk, zei Anders Knape, de huidige
voorzitter van het Congres van Lokale en Regionale Overheden, op de
ministerstop van de Raad van Europa op 17 mei. De gezondheid van
democratie in de toekomst kan alleen zo gewaarborgd worden. Lees verder
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verantwoording kan onder meer worden ingehaald door gemeentebreed
met PDCA-cycli te gaan werken. Lees verder
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Workshop risicosturing voor raadsleden
Welke risico's liggen er in het publieke domein en hoe is hierop te sturen?
Wat kunt u doen om met de raad scherp aan de wind te varen? Hoe
werkt

de

risicoparagraaf

in

de

begroting?

Wat

is

eigenlijk

weerstandsvermogen en wat kan ik als raadslid hiermee? Deze en veel
andere vragen rond risicomanagement komen aan de orde in de

Plannen voor het Agathaplein:
een terugblik

workshop Maak Tijd voor Publieke Waarden en Risico’s. Lees verder

Overgangsregeling Code VRR verlengd
De overgangsregeling om te voldoen aan de vernieuwde Code Veilig
Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is met een jaar verlengd tot 1 juli 2020. Het
Platform Code VVR wil de extra tijd onder meer gebruiken om met
opdrachtgevers in gesprek te gaan over de noodzaak van veilig
rolstoelvervoer. De Code VVR is een leidraad voor het veilig vervoeren van
rolstoelinzittenden.

Symposium Energietransitie Delft
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan voor het
symposium Energietransitie Delft. De bijeenkomst wordt op woensdag 19 juni
van 13.00 tot 17.30 uur gehouden in de Duwo Collegezaal aan de Prof.
Schermerhornstraat 4 in Delft.

Nieuwsbrief

NVVK verbaasd om minder aanmeldingen
Het aantal aanmeldingen bij schuldhulpverleners daalde in 2018 met ongeveer
8,5 procent naar 86.200, meldt de NVVK in haar jaarcijfers. De vereniging van
schuldhulpverleners en sociale kredietbanken vindt dat de daling vooral laat zien
dat de toegang nog laagdrempeliger moet zijn. Lees verder

STIP-lezing: Stad van de toekomst
STIP viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Ter gelegenheid van dit vijfde lustrum
houdt de partij op donderdag 13 juni van 19.30 tot 23.00 uur in het

Nieuwsbrief

Prinsenkwartier een lezing met Robbert Guis en Diederik Samsom. Lees
verder

Jubileum Vrijzinnig Hervormden Delft
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan om op
donderdag 10 oktober de viering bij te wonen van het 50-jarig jubileum van
de Vrijzinnig Hervormden Delft.

Europa dichtbij
Wegwerpplastic
Wegwerpplastics worden vanaf 2021 verboden in de EU. De lidstaten namen

Uitnodiging opening Delft Zinkt
Niet

vorige week een richtlijn aan die de milieuschade als gevolg van rondslingerend
plastic terug moet dringen. Het verbod geldt voor plastic producten die slechts
eenmaal gebruikt kunnen worden, zoals plastic bestek, rietjes en wattenstaafjes.
Voorwaarde is wel dat er redelijke alternatieven moeten bestaan voor dergelijke
producten. Lees verder

Terug naar boven
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Minibossen rukken verder op
Er zijn opnieuw gemeenten geselecteerd die met hulp en middelen ‘tiny
forests’ kunnen aanleggen, 45 in totaal. Na een oproep van IVN
Natuureducatie om partnergemeente te worden, schreven 37 gemeenten
zich in voor het aanleggen van zo’n minibos ter grootte van een
tennisbaan. Daarvan zijn er nu vijftien geselecteerd. Elk deelnemer krijgt er

Ook forse tekorten op de
Wmo

drie. Lees verder

Move sluit voorjaarsprojecten af
Stichting Move sluit de komende weken haar voorjaarsprojecten af. Alle
klassen werken nog een keer samen met de studenten aan hun eigen
project. In de bijgevoegde activiteitenkalender kunt u zien wat er op het
programma staat.

Accres komende jaren flink lager
Gemeenten krijgen komende jaren flink minder accres van het rijk. De
gemeentefondsspecialisten van Frontin PAUW analyseerden de vrijdag

Sportraad van Delft

uitgekomen meicirculaire en volgens hun berekeningen, op basis van de

Naar
Kindermishandeling en huiselijk
prognoses van de rijksoverheid, krijgen gemeenten van 2019 tot 2023 603
miljoen euro minder. En waarschijnlijk volgt er voor 2019 een verdere
geweld
verlaging. Lees verder

Effect kopen voor verhuur onder de loep
Eén op de twintig koopwoningen die op de markt wordt aangeboden, wordt
gekocht om te verhuren. Dat blijkt uit vorige week gepresenteerd onderzoek
van het Kadaster naar veranderingen in eigendomsverhoudingen op de

VNG Jaarcongres 2019

woningmarkt, Kopen om te verhuren. In 2009 werd 2 procent van de
koopwoningen die op de markt kwamen in Nederland gekocht door een
particuliere verhuurder; in 2017 was dit 5 procent. Die veranderende
verhoudingen op de koopwoningmarkt zijn volgens het Kadaster versterkt
terug te zien in de grote steden en de studentensteden. In Delft werd in 2017

Kennisbijeenkomst

12 procent van de koopwoningen die op de markt werden aangeboden
gekocht door een particuliere verhuurder. Lees verder

Berichten uit de Metropoolregio

Einde van een tijdperk

Zelfrijdende minibus
In Den Haag rijdt een zelfrijdende minibus: de HagaShuttle, tussen de OVhalte Leyenburg en de hoofdingang van het HagaZiekenhuis. Wethouder
Mobiliteit en bestuurder van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
(MRDH), Robert van Asten gaf op 27 mei 2019 het startsein. Lees verder

Terug naar boven

20 Juni bij Codarts Rotterdam
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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

Van

Woensdag 5 juni 2019

Startbijeenkomst Verbetering samenwerking
gemeenteraden H10 gemeenten in
Jeugdzorg, 19.30 – 21.00 uur, gemeentehuis
Rijswijk
Lezing Stedelijke toekomst, 20.00 uur,
Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft
Hugo de Groot-lezing, 20.00 uur, Nieuwe
Kerk Delft
Regiobijeenkomst Governance Avalex, 19.30
– 22.00 uur, raadhuis De Paauw
Raadhuislaan 22 Wassenaar
Opening Pop-up tentoonstelling: Delft Zinkt
Niet, 16.15 uur, OPEN (DOK) Delft, info
STIP-lezing: Stad van de Toekomst met
Diederik Samsom en Robbert Guis, 19.30
uur, Prinsenkwartier Delft, aanmelden
Symposium Energietransitie Delft, 13.00 –
17.30 uur, Duwo Collegezaal Prof.
Schermerhornstraat 4 Delft
Plannen voor het Agathaplein; een terugblik,
20.00 uur, Prinsenkwartier Agathaplein 4
Delft
Landelijk congres openbare ruimte, 9.30 –
17.00 uur, Schouwburg Rotterdam,
aanmelden
Metropoolcafé, 16.00 uur, Codarts Kruisplein
26 Rotterdam
Kennisbijeenkomst Voedselbos Ketelbroek,
10.00 tot 16.30 uur, Dorpshuis De Slenk
Reestraat 2 de Horst Groesbeek, aanmelden
Summer School democratie, stadseiland
Veur Lent Nijmegen (programma volgt)
Swim to Fight Cancer Delft en Junior Swim,
de Schie en zwembad Kerkpolder, info
50-jarig jubileum Vrijzinnig Hervormden
Delft, 20.00 uur, Lutherse kerk Noordeinde
4a Delft, aanmelden

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

Woensdag 5 juni 2019
Donderdag 6 juni 2019
Woensdag 12 juni 2019

Donderdag 13 juni 2019
Donderdag 13 juni 2019

Woensdag 19 juni 2019

Woensdag 19 juni 2019

Donderdag 20 juni 2019

Donderdag 20 juni 2019
Donderdag 27 juni 2019

Donderdag 29 en vrijdag 30
augustus 2019
Zondag 1 en zaterdag 7
september 2019
Donderdag 10 oktober 2019

Rood is nieuw in de agenda

Terug naar boven

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 22)
TOPdelft en andere organisaties (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 22)
Avalex-gemeenten (meer informatie zie nieuwsbrief
week 19)
STIP e.a. (meer informatie zie nieuwsbrief week 23)
STIP (meer informatie zie nieuwsbrief week 23)

Platform Energietransitie Delft (meer informatie zie
folder bij nieuwsbrief week 23)
TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 23)

Stedelijk interieur en gemeente Rotterdam (meer
informatie zie nieuwsbrief week 16 en 22)
MRDH (meer informatie zie nieuwsbrief week 23)
Vakblad Groen en Stichting Steenbreek (meer
informatie zie nieuwsbrief week 21)
Lokale Democratie (meer informatie zie nieuwsbrief
week 21)
Swim to fight cancer Delft (meer informatie zie
nieuwsbrief week 23)
Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Delft (meer
informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 23)

