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Week 25 juni 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Ouderenmishandeling  

2  Kritische noten 

3  In de kou 

4 Verkeer 

5  Burgemeester 

6 Schuldhulp 

7  Mensenhandel 

8 Wgr 

9 Open House 

10  Subsidieverordening 

11 Commissielid 

12 Europa dichtbij 

13 Aanpak 16-27 

14 Informatiebeveiliging 

15 Eeuwig zonde 

16 Burgernet 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Start campagne Ouderenmishandeling 

Veel gemeenten zijn niet enthousiast om daags na verkiezingen verplicht 

centraal de stemmen per kandidaat te tellen. Dat blijkt uit kritiek op het 

conceptwetsvoorstel daartoe van minister Ollongren van Binnenlandse 

Zaken. Lees verder 

Raadsleden moeten bewuster worden dat niet de commissaris van de 

Koning, maar de raad zelf de grootste rol speelt bij het benoemen van een 

nieuwe burgemeester. Lees verder 

Om te voorkomen dat Nederland ‘vastloopt’, ontwikkelden de 24 partners 

van de Mobiliteitsalliantie een grootschalig plan. Tot de partners behoren 

onder andere de ANWB, de NS, de Fietsersbond en Logistiek Nederland. Lees 

verder 

Handreiking voor zorg en 

ondersteuning 

Kritische noten na centraal stemmen tellen 

Namens de colleges van bijna 150 gemeenten is vorige week een petitie aan 

de Tweede Kamer aangeboden voor een adequate verhoging van het 

jeugdhulpbudget. De miljard euro extra die het kabinet voor de komende drie 

jaar vrijmaakt, is onvoldoende. ‘Het is meer dan ooit nodig dat gemeenten aan 

de Tweede Kamer laten weten dat zij zonder structureel voldoende geld in de 

kou worden gezet en daarmee dus degenen die afhankelijk zijn van zorg’, 

aldus wethouder Rob Jonkman van Opsterland, een van de initiatiefnemers 

van de petitie. Lees verder 

 

Grootschalige visie voor verkeer Nederland 

Gemeenten worden in de kou gezet 

Raad bepaalt wie burgemeester wordt 

De campagne ik vermoed huiselijk geweld ging op 12 juni 2019 opnieuw van 

start. De focus ligt nu op het onderwerp huiselijk geweld en 

ouderenmishandeling, waarbij het tegengaan van financieel misbruik bij 

ouderen centraal stond. Deze vorm van misbruik valt ook onder 

ouderenmishandeling. Lees verder 

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/burgerzaken/kritische-noten-gekraakt-over-centraal-stemmen-tellen/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/de-raad-bepaalt-wie-burgemeester-wordt
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/grootschalige-visie-voor-verkeer-nederland.9837678.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/grootschalige-visie-voor-verkeer-nederland.9837678.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/nieuws/handreiking-voor-zorg-en-ondersteuning-van-kwetsbare-ouderen
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/nieuws/handreiking-voor-zorg-en-ondersteuning-van-kwetsbare-ouderen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-worden-in-de-kou-gezet.9835958.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/nieuws/start-campagne-huiselijk-geweld-en-ouderenmishandeling
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Aanpak mensenhandel vraagt bredere blik 

 

 

 

 

Digitalisering uitdaging én kans 

voor lokale democratie 

 

De aanpak van mensenhandel vraagt om een bredere blik en intensievere 

samenwerking. Er moet aandacht zijn voor het opsporen en vervolgen van 

daders maar ook voor het bieden van hulp aan slachtoffers. Ook preventie 

en signalering zijn belangrijk. Lees verder 

 
Ruud Lek laat weten dat hij stopt met zijn commissiewerk voor de VVD Delft. 

Hij kan zijn politieke werk niet meer combineren met zijn baan en zorgtaken. 

Lek wordt opgevolgd door Avinash Krishnasing.  

Model subsidieverordening vernieuwd 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

De Model Algemene subsidieverordening uit 2013 is voor de tweede keer 

geactualiseerd. Aanleiding was een uitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2017. Lees verder 

Minister De Jonge van VWS laakt – opnieuw – de Open House constructie bij de 

jeugdzorg. Door het ‘ontzagwekkend groot aantal gecontracteerde aanbieders’ 

is het voor gemeenten ondoenlijk om de transformatiedoelen te bereiken. 

Gemeenten vullen bij een dergelijke constructie hun rol als opdrachtgever veel te 

beperkt in. De minister is voorstander van langdurige contracten met lokale en 

regionale aanbieders, waaraan omzetgarantie wordt geboden. Lees verder 

 

 

 

Factsheet digitale democratie 

 

 

Kaderstellen en controle kan 

beter 

Uitnodiging bijeenkomst over de Wgr 

 

 

    
 

 

Ruud Lek stopt als commissielid  

 

Begroting  

De Europese Commissie heeft haar begroting voor 2020 gepresenteerd. Met 

deze laatste begroting van het huidig meerjarig financieel kader (2014-2020) is 

een bedrag van € 168,3 miljard gemoeid. Prioriteiten zijn het investeren in de 

concurrentiekracht en veiligheid van de Europese Unie. Het is nu aan de EU-

lidstaten en het Europees Parlement om deze begroting gezamenlijk goed te 

keuren. Lees verder 

Snel antwoorden gebrekkige schuldhulp 

De Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil op 

korte termijn tekst en uitleg van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) over 

het vernietigende Berenschot-rapport over de schuldhulpverlening dat zij 

recentelijk naar de Kamer stuurde. Coalitiegenoot D66 stelde vragen naar 

aanleiding van berichtgeving door Binnenlands Bestuur en kreeg daarbij 

unaniem bijval. Lees verder 

Op woensdag 10 juli organiseert het ministerie van BZK, in samenwerking met 

de VNG, een bijeenkomst over de effectiviteit en legitimiteit van 

interbestuurlijke samenwerking op basis van de Wgr. Lees verder 

 

Delft krijgt Slimme Centrale 

 

Minister wil af van Open House jeugdzorg 

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/digitalisering-uitdaging-en-kans-voor-lokale-democratie
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/digitalisering-uitdaging-en-kans-voor-lokale-democratie
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/mensenhandel/nieuws/aanpak-mensenhandel-vraagt-bredere-blik-en-meer-samenwerking
https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/subsidierecht/nieuws/model-subsidieverordening-geactualiseerd
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minister-wil-af-van-open-house-in-jeugdzorg.9858530.lynkx
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/communicatie/digitale-middelen-om-inwoners-te-betrekken-bij-beleid/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/kaderstellen-en-controle-kan-beter
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/kaderstellen-en-controle-kan-beter
https://europadecentraal.nl/voorgestelde-europese-begroting-investeert-in-concurrentiekracht-klimaat-en-veiligheid/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/kamer-wil-snel-antwoorden-over-gebrekkige.9835941.lynkx
https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=1cab247ff6b2157eacb121e66&id=5b1ba59b4f
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2019/provincie-zuid/
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De website van Landelijke Aanpak 16-27 is vernieuwd. De website is in een 

nieuw jasje gestoken, en alle informatie over kwetsbare jongeren tussen de 

16-27 jaar is overzichtelijk weergegeven. Lees verder 

  

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

Krachtige koppels 

Werkse! is sterk in werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden 

in Delft begeleid naar werk. Samenwerking met het bedrijfsleven is daarvoor 

essentieel. En wellicht verrassend: ook nieuwe technologie biedt nieuw 

perspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ongeveer 13 

maanden geleden kwamen Hans van Zeijl, manager van Werkse!, en Marcel 

van der Voort, manager Outsourcing, van Van der Valk Systemen met elkaar 

in contact. Lees verder 

Terug naar boven 

 

Mindmap wijst weg in informatiebeveiliging 

Burgernet biedt nieuwe mogelijkheden 
Burgernet is vernieuwd. Opsporingsacties kunnen nu makkelijker, sneller en 

efficiënter worden uitgevoerd. Het systeem is versterkt en helemaal klaar 

voor de groeiende aantallen acties en gebruikers. Dit is nodig omdat 

Burgernet steeds vaker met succes wordt ingezet. Lees verder 

 

 

 

Uitnodiging PAL-lunchlezing 

(zie bijlage) 

Evenementenbeleid: overlast 

voorkomen 

 

Gemeentewet is geen 

speeltuin 

 

Landelijke Aanpak 16-27 vernieuwd 

 

 

 

 

SP Delft nodigt u uit om op vrijdag 21 juni, van 17.00 tot 18.00 uur, de opening 

bij te wonen van de foto-expositie Eeuwig zonde in Open aan het Vesteplein 

in Delft. De expositie toont foto’s die Anne van der Sluis maakte van de 65 

witte huurwoningen in het Heilige Land en de bewoners die bijna twee jaar 

actie voerde tegen de sloop van hun huizen. De uitnodiging is bijgevoegd.  

 

Derde stadsgesprek 

Nieuwe Kerk 

 
 

Kennisbijeenkomst  

 

Informatiebeveiliging is een zaak van iedereen, ook het college heeft taken 

en bevoegdheden. Om u als bestuurder wegwijs te maken, ontwikkelde de 

VNG de mindmap 'Informatiebeveiliging - Eigen huis op orde'. De mindmap 

biedt inzicht in de verschillende aspecten van informatiebeveiliging en uw 

rol daarbij. Lees verder 

Uitnodiging foto-expositie Eeuwig zonde 

  

Grenzen aan jeugdzorgplicht 

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/website-landelijke-aanpak-16-27-vernieuwd
https://mrdh.nl/nieuws/krachtige-koppels-hans-zeijl-en-marcel-der-voort-verbinden-bedrijfsleven-en-mensen-afstand
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/politie/nieuws/vernieuwd-burgernet-met-meer-mogelijkheden
https://www.gemeente.nu/veiligheid/evenementen/evenementenbeleid-overlast-voorkomen-en-verkleinen/
https://www.gemeente.nu/veiligheid/evenementen/evenementenbeleid-overlast-voorkomen-en-verkleinen/
https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeentewet-biedt-geen-speeltuin-voor-experimenten/
https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeentewet-biedt-geen-speeltuin-voor-experimenten/
https://e-mail.volq.nl/t/ViewEmail/d/5E742CBE8AA6A0CC2540EF23F30FEDED/6B135EB806E27F7FDCCB6820C4466A74
https://e-mail.volq.nl/t/ViewEmail/d/5E742CBE8AA6A0CC2540EF23F30FEDED/6B135EB806E27F7FDCCB6820C4466A74
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/informatieveiligheid/nieuws/mindmap-maakt-u-wegwijs-in-informatiebeveiliging
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/grenzen-aan-jeugdzorgplicht-gemeenten.9898367.lynkx
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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 19 juni 2019 Symposium Energietransitie Delft, 13.00 – 
17.30 uur, Duwo Collegezaal Prof. 
Schermerhornstraat 4 Delft  

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

Woensdag 19 juni 2019 Plannen voor het Agathaplein; een terugblik, 
20.00 uur, Prinsenkwartier Agathaplein 4 
Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 23) 

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 20 juni 2019 Metropoolcafé, 16.00 uur, Codarts Kruisplein 
26 Rotterdam 

MRDH (meer informatie zie nieuwsbrief week 23)  

Vrijdag 21 juni 2019 PAL-lunchlezing over participatie, 12.30 – 
14.00 uur, Statenzaal Provinciehuis Zuid-
Holland Zuid-Hollandplein 1 Den Haag, 
aanmelden 

PAL (meer informatie zie uitnodiging bij nieuwbrief 
week 25)  

Vrijdag 21, zaterdag 22 en 
zondag 23 juni 2019 

Mooi Weer Spelen, vanaf 13.00 uur, op en 
rond de Markt Delft  

Stichting Theaterfestival Delft (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 24)  

Vrijdag 21 juni 2019 Opening foto-expositie Eeuwig zonde, 17.00 -
18.00 uur, Open Vesteplein 100 Delft 

SP Delft (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 25)  

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 27 juni 2019 Bijeenkomst ‘De (sociale) staat van Delft’, 
16.00 – 18.00 uur, aanmelden 

Adviesraad Sociaal Domein Delft (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 24)  

Woensdag 3 juli 2019 Derde stadsgesprek Nieuwe Kerk, 19.30 uur, 
Nieuwe Kerk Markt 80 Delft  

Oude en Nieuwe Kerk Delft (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 25)  

Donderdag 4 juli 2019 Zomerborrel en presentatie gebiedsvisie 
Buytenhout-West, 16.30 uur, Stadsboerderij 
BuytenDelft Korftlaan 3A Delft 

BuytenHoutTafel (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 24)  

Woensdag 10 juli 2019 Bijeenkomst over de Wgr en regionale 
samenwerking, 19.00-21.00 uur, Den Haag, 
aanmelden 

BZK en VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 
25)  

Donderdag 29 en vrijdag 30 
augustus 2019 

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

Lokale Democratie (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 21)  

Zondag 1 en zaterdag 7 
september 2019 

Swim to Fight Cancer Delft en Junior Swim, 
de Schie en zwembad Kerkpolder,  info 

Swim to fight cancer Delft (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 23)  

Donderdag 10 oktober 2019 50-jarig jubileum Vrijzinnig Hervormden 
Delft, 20.00 uur, Lutherse kerk Noordeinde 
4a Delft, aanmelden 

Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Delft (meer 
informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 23)  

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb37V84jTtOELApF8wr2DO91AIFw6qRatdaAoSF3tKB8ck0g/viewform
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=7782&L=800&N=2813
mailto:staatvandelft@asd-delft.nl?subject=aanmelden%20bijeenkomst%2027%20juni%20ASD
https://www.berenschot.nl/algemene-onderdelen/formulieren/evenementen/aanmelden-bijeenkomst-wgr/
http://www.swimtofightcancer.nl/delft
mailto:scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com?subject=aanmelding%20jubileumviering%2050%20jaar%20Buitengewone%20Wijkgemeente%20Vrijzinnig%20Delft

