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Week 26 juni 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Externe voorzitter  

2  Verandering 

3  Angst 

4 Basisregistraties 

5  Rijksmonumenten 

6 Wetgevingsupdate 

7  Op bezoek 

8 Alcoholwet 

9 Alarmlijn 

10  Prijsbijstelling 

11 Europa dichtbij 

12 Stemmen 

13 Fraudeaanpak 

14 Opmars 

15 Kerkenvisies 

16 Metropoolregio 

17 Uitnodigingen 

Geen externe voorzitter bij raadscommissies 

De informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders van Wmo- en 

jeugdzorg gaat op de schop. De nieuwe protocollen die vanaf volgend jaar 

verplicht worden, zijn vorige week vastgesteld en gepubliceerd. De 

aanpassing is ingrijpend, met als doel uiteindelijk de administratieve lasten 

terug te dringen. Lees verder 

Jaarlijks kent de provincie Zuid-Holland subsidie toe ten behoeve van 

restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Dit jaar wordt daarvoor 

een bedrag van bijna € 3 miljoen verstrekt. Door restauratie en 

herbestemming te stimuleren en mede daarmee verval en soms leegstand te 

voorkomen hoopt de provincie haar erfgoed te bewaren voor volgende 

generaties. Lees verder 

De Algemene Rekenkamer vindt dat er een centraal meldpunt moet komen 

om correctie van gegevens in basisregistraties eenvoudiger te maken. Maar 

minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is dat niet van plan. Lees verder 

Regionale route 2021 gestart 

 

Ingrijpende verandering sociaal domein 

Een gekozen burgemeester die zijn kiezers ter wille moet zijn, kan de ambtelijke 

organisatie onder druk zetten. De Vereniging van Gemeentesecretarissen 

(VGS) beraadt zich op de deconstitutionalisering van de burgemeester. Lees 

verder 

 

Correctie in basisregistraties te ingewikkeld 

Angst voor politiekere rol burgemeester 

Bijna 3 miljoen voor rijksmonumenten 

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen dat het mogelijk zou maken 

om voorzitters van buitenaf aan te stellen bij raadscommissies. De VVD, CDA, 

SP, PVV, PvdD en 50PLUS stemden tegen. Lees verder 

https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/uitvoering-sociaal-domein-wacht-ingrijpende-verandering/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2019/zuid-holland/
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/burgerzaken/correctie-gegevens-in-basisregistraties-te-ingewikkeld/
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/nieuws/reis-mee-reg
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/angst-voor-nog-politiekere-rol-burgemeester.9908903.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/angst-voor-nog-politiekere-rol-burgemeester.9908903.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/voorlopig-geen-externe-voorzitter-bij-raadscommissies
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Raadsleden op bezoek in Delft  

 

 

 

 

‘Uitbreiding van lokale macht 

dient algemeen belang’ 

 

De gemeenteraad van Soest brengt op vrijdag 12 juli een bezoek aan Delft 

en de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel komt op vrijdag 27 

september hier een kijkje nemen. De raad van Soest gaat zich verdiepen in 

de Spoorzone en raadsleden uit Capelle worden bijgepraat over de 

aanpassingen in het Delftse vergadermodel en de herontwikkeling van 

Schieoevers.  

 
 

Inspiratieavond gezondere kantines 

 
  

Met het verschijnen van de meicirculaire werd bekend dat gemeenten in 

2019 €135 miljoen aan structurele loon- en prijsbijstelling hebben ontvangen 

voor jeugdhulp. Lees verder 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan van JOGG Delft 

en Delft voor Elkaar om op maandag 1 juli in de kantine van ringpass 

(Westblok 1) een inspiratieavond over gezondere kantines bij te wonen. De 

bijeenkomst begint om 19.30 uur.  

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een speciaal extra 

telefoonnummer voor meldingen over agressie, bedreigingen en intimidatie. Het 

telefoonnummer (070-373 8119) is in het leven geroepen vanuit het Netwerk 

Weerbaar Bestuur om raadsleden een vertrouwelijk meldpunt voor dit soort 

kwesties te bieden. Lees verder 

 

 

 

Digitale buddy moet 

schuldsanering voorkomen 

 

 

Hou de vaart in ruimtevaart 

Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet 

 

 

    
 

 

Loon- en prijsbijstelling Jeugd 2019 

 

Open data 

Ruim 300 gemeenten hebben de uitslagen van de verkiezingen voor het 

Europees Parlement op 23 mei gepubliceerd als open data op de eigen website. 

Dat is een forse toename ten opzichte van de Provinciale Staten- en 

Waterschapsverkiezingen van maart dit jaar, toen slechts 85 gemeenten hun 

uitslagen als open data beschikbaar stelden. Dat blijkt uit een inventarisatie van 

de Open State Foundation, een platform voor het openstellen van 

overheidsdata. Lees verder 

Presentaties Wetgevingsupdate online 

Op donderdag 6 juni vond de derde Wetgevingsupdate plaats. Tijdens 

deze bijeenkomst stonden, naast de gebruikelijke updates, ook diverse 

praktijkvoorbeelden en aanpakken centraal. Dit past bij de fase waarin 

gemeenten zich bevinden: oefenen met de Omgevingswet. Lees verder 

De evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal 

Preventieakkoord hebben een aantal wijzigingen van de wet tot gevolg. De 

VNG heeft via de internetconsultatie over het algemeen positief op de 

voorstellen gereageerd. Lees verder 

 

Blinde vlek Nationale 

omgevingsvisie 

 

Raadsledenvereniging opent alarmlijn 

https://www.gemeente.nu/bestuur/uitbreiding-van-lokale-macht-dient-algemeen-belang/
https://www.gemeente.nu/bestuur/uitbreiding-van-lokale-macht-dient-algemeen-belang/
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/loon-en-prijsbijstelling-jeugd-2019-uitgekeerd
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/extra-telefoonnummer-voor-meldingen-agressie-bedreigingen-en-intimidatie
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/digitale-buddy-moet-schuldsanering-voorkomen/
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/digitale-buddy-moet-schuldsanering-voorkomen/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2019/hou-vaart/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/meer-uitslagen-verkiezingen-als-open-data.9929836.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingsvisie-omgevingsplan-vergunning-en-programma/nieuws/presentaties-wetgevingsupdate-beschikbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/drank-en-horecawet/nieuws/drank-en-horecawet-wordt-alcoholwet-wat-gaat-veranderen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nationale-omgevingsvisie-heeft-grote-blinde-vlek.9908919.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nationale-omgevingsvisie-heeft-grote-blinde-vlek.9908919.lynkx
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Om de politieke betrokkenheid van jongeren te vergroten, moet in 

gemeenten en provincies worden geëxperimenteerd met het verlagen 

van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar. Daarvoor moet de 

kiesgerechtigde leeftijd uit de Grondwet worden geschrapt en de Kieswet 

aangepast. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn 

vandaag verschenen advies Jong geleerd, oud gedaan. Lees verder 

  

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 
 

Fietsgebruik 

Fietsers hebben in Nederland de wind mee. Het aantal fietskilometers stijgt, 

de voorzieningen worden steeds beter en er zijn in Nederland meer fietsen 

dan mensen. De fiets is gezond, goed voor het klimaat en schone lucht en is 

ons geheime wapen tegen drukte. Maar er is nog veel te winnen. Lees 

verder 

Human Capital Akkoord 

Samen met vertegenwoordigers van 66 andere  partijen uit bedrijfsleven, 

onderwijs en overheid tekende wethouder Margreet van Driel op 24 juni, 

namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Human Capital 

Akkoord Zuid-Holland. Lees verder 

Terug naar boven 

 

‘Nieuwe fraudeaanpak is vooruitgang’ 

 
 

 

 

 

Hoofdlijnenakkoord GGZ 

WOZ-taxaties in alle 

gemeenten marktconform 

 

Overheid leert helder te 

schrijven 

 

Experimenteer met stemmen vanaf 16 jaar 

 

De meicirculaire Gemeentefonds van 17 juni introduceert de Decentralisatie-

uitkering Kerkenvisies. Er zijn 15 gemeenten die tot op heden hebben 

aangegeven om in 2019 te willen starten met een kerkenvisie, de voor hen 

geldende bedragen staan in de circulaire vermeld. Lees verder 

 

 

Heel Holland fietst. En daarmee is de fiets zowel oplossing als toenemend 

probleem. ‘De stad moet opnieuw worden ingericht.’ Fietsen is goed, dat 

vindt eigenlijk iedereen. Duurzaam, beter voor de luchtkwaliteit, goed voor 

de gezondheid. Zowel rijk als provincie en gemeenten stimuleren het 

fietsgebruik van inwoners. Lees verder 

 

Pilotfase Quick Scan Lokale 

Democratie 

 

 

 

Experts op het gebied van handhaving van de Participatiewet zien 

vooruitgang in een conceptwetsvoorstel van dat ervoor moet zorgen dat 

uitkeringsfraude met vermogen in het buitenland niet meer loont. 

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) 

maakte het voorstel zaterdag bekend. Lees verder 

Opmars fiets begint te knellen 

Gemeenten stellen kerkenvisies op 

 

VNG en vakbonden 

hervatten cao-

onderhandelingen 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2019/6/Jong-geleerd-oud-gedaan-Adviesrapport-201906.pdf
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/experimenteer-met-stemmen-vanaf-16-jaar.9958944.lynkx
https://mrdh.nl/nieuws/stevige-ambities-meer-fietsgebruik-nederland
https://mrdh.nl/nieuws/stevige-ambities-meer-fietsgebruik-nederland
https://mrdh.nl/nieuws/metropoolregio-rotterdam-den-haag-doet-mee-human-capital-akkoord
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg/nieuws/vng-ondertekent-hoofdlijnenakkoord-ggz
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/woz-taxaties-in-alle-gemeenten-marktconform.9958938.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/woz-taxaties-in-alle-gemeenten-marktconform.9958938.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/overheid-leert-helder-te-schrijven.9929839.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/overheid-leert-helder-te-schrijven.9929839.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/architectuur-en-erfgoed/nieuws/gemeenten-aan-de-slag-met-kerkenvisies
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/opmars-fiets-begint-te-knellen.9910630.lynkx
https://www.lokale-democratie.nl/succesvolle-afronding-pilotfase-quick-scan-lokale-democratie
https://www.lokale-democratie.nl/succesvolle-afronding-pilotfase-quick-scan-lokale-democratie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nieuwe-fraudeaanpak-ondervangt-problemen-goed.9962407.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/cao-onderhandelingen/nieuws/vng-en-vakbonden-hervatten-cao-onderhandelingen
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/cao-onderhandelingen/nieuws/vng-en-vakbonden-hervatten-cao-onderhandelingen
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/cao-onderhandelingen/nieuws/vng-en-vakbonden-hervatten-cao-onderhandelingen
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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 

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)  

Maandag 1 juli 2019  Inspiratieavond gezondere kantines, 19.30 – 
21.00 uur, RingPass Westblok 1 Delft  

JOGG Delft, Delft voor Elkaar Team: Fit (meer 
informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 26)   

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)  

Vrijdag 12 juli 2019 Bezoek aan Delft gemeenteraad Soest, 14.00 
– 16.00 uur, stadskantoor Delft 

Gemeenteraad Soest (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 26)  

Donderdag 29 en vrijdag 30 
augustus 2019 

Summer School democratie, stadseiland 
Veur Lent Nijmegen, info  

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)  

Vrijdag 27 september 2019 Bezoek aan Delft gemeenteraad Capelle aan 
den IJssel, 9.15 – 12.00 uur, stadhuis Delft  

Gemeenteraad Capelle aan den IJssel (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 26)  

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=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/
https://www.democratiefestival.nu/
http://www.swimtofightcancer.nl/delft
mailto:scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com?subject=aanmelding%20jubileumviering%2050%20jaar%20Buitengewone%20Wijkgemeente%20Vrijzinnig%20Delft

