
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Grote verschuivingen onder raadsleden op de 

kieslijst  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 27 juli 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Energietransitie  

2  Discriminatie 

3  Vakantieverhuur 

4 Decentralisatiewet 

5  Begrotingsproces 

6 Wonen 

7  Samenwerking 

8 Principeakkoord 

9 Jeugdzorg 

10  Inburgering 

11 Zelfredzaamheid 

12 Europa dichtbij 

13 Democratie 

14 Warmteplannen 

15 Souterrain 

16 Leesoffensief 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Stevige positie gemeenten in energietransitie 

Korpschef Erik Akerboom heeft op het intranet van de politie gewaarschuwd 

dat er binnen het korps geen ruimte is 'voor ontoelaatbaar en 

grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, pesten en discriminatie'. 'Op 

straat accepteren we het niet en binnen onze eigen gelederen ook niet', 

aldus Akerboom in zijn op zaterdagochtend geplaatste blog. Lees verder 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt een aantal 

bijeenkomsten om u meer kennis en handvatten te geven, zodat u meer grip 

krijgt op de gemeentefinanciën. In de bijlage treft u de uitnodiging aan.  

De overheveling van rijkstaken naar gemeenten verloopt niet altijd 

vlekkeloos, en zal in de toekomst beter moeten. Volstaat daarvoor het 

gebruikelijke bestuurlijk overleg, of is er een Wet op de decentralisaties 

nodig? Minister Ollongren sluit het zware geschut niet uit. Lees verder 

Randvoorwaarden VNG voor 

uitrol van 5G 

'Geen ruimte voor discriminatie bij politie' 

Gemeenten krijgen meer wettelijke bevoegdheden om vakantieverhuur via 

verhuurplatforms in goede banen te leiden en hierop te handhaven. Zij kunnen 

een registratieplicht instellen voor verhuurders en deze uitbreiden met een 

meld- en vergunningplicht. De ministerraad heeft ingestemd met een 

wetsvoorstel daartoe van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Lees verder 

 

Kabinet wil decentralisatiewet bekijken 

Meer grip op vakantieverhuur 

Houd grip op het begrotingsproces!  

Na anderhalf jaar inzet voor een haalbaar en betaalbaar Klimaatakkoord ziet 

de VNG veel van haar inzet terug in de door het kabinet gepresenteerde 

plannen. Lees verder 

Regiobijeenkomst over wonen 

Woningmarktregio Haaglanden houdt op woensdag 4 september in 

Wassenaar een regionale informatiebijeenkomst over wonen. De 

vooraankondiging treft u aan in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/geen-ruimte-voor-discriminatie-bij-politie.10012391.lynkx
https://www.gemeente.nu/bestuur/kabinet-is-bereid-te-kijken-naar-wet-op-de-decentralisaties/
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/randvoorwaarden-vng-voor-uitrol-van-5g
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/randvoorwaarden-vng-voor-uitrol-van-5g
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-krijgen-meer-grip-op-vakantieverhuur.10003701.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/kabinet-ziet-stevige-positie-gemeenten-in-energietransitie
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Principeakkoord Cao Gemeenten 

 

 

 

 

Subsidie voor innovatieve 

mkb’ers 

 

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een 

principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel. Het 

akkoord bevat afspraken over de salarisontwikkeling, de 

transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. De cao 

loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Lees verder 

 
 

Wmo-vervoer goed voor zelfredzaamheid 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

Doelgroepenvervoer draagt wezenlijk bij aan de zelfredzaamheid en 

participatie in de samenleving van gebruikers met een mobiliteitsbeperking. 

Als de mogelijkheid er niet was om van Wmo-vervoer en/of Valys gebruik te 

kunnen maken, zou een meerderheid van de huidige gebruikers (52 

procent) thuisblijven. Lees verder 

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft zijn wetsvoorstel voor het nieuwe 

inburgeringsstelsel in consultatie gebracht. Gemeenten krijgen daarmee de regie 

op inburgering terug, maar ook een aantal verplichtingen erbij. Een deel van het 

budget wordt verdeeld op basis van resultaten. Lees verder 

 

 

 

Spiekbrief biedt inzicht in 

Omgevingswet 

 
 

TOPdelft: Prettig wonen in de 

Wippolder 

Samenwerking over sturing op jeugdzorg 

 

 

    
 

 

 

 

Plaatsgebonden industrieaanpak 

Het rapport van gedeputeerde Baljeu over het Europese industriebeleid is door 

het Comité van de Regio’s aangenomen. Het rapport 'Een plaatsgebonden 

aanpak voor de EU strategie van het industriebeleid' van gedeputeerde Baljeu 

over het Europese industriebeleid is door het Comité van de Regio’s 

aangenomen. Lees verder 

Bijeenkomst regionale samenwerking 

Op woensdag 10 juli houdt het ministerie van BZK samen met de VNG een 

bijeenkomst over de effectiviteit en legitimiteit van interbestuurlijke 

samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

(WGR). De stukken voor deze bijeenkomst treft u aan in de bijlage bij deze 

nieuwsbrief. Aanmelden kan via deze website. 

De oplopende financiële uitgaven voor de jeugdzorg zijn voor veel 

raadsleden een grote zorg. Om meer zicht en sturing te krijgen op het lokale 

jeugdbeleid heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een 

kennispartnerovereenkomst gesloten met het Nederlands Jeugdinstituut 

(NJi). Lees verder 

 

Bijna 60 procent afval gescheiden 

ingezameld 

 

Geld inburgering op basis van prestatie 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2019/subsidie-mkb/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2019/subsidie-mkb/
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/cao-onderhandelingen/nieuws/principeakkoord-cao-gemeenten-0
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wmo-vervoer-draagt-bij-aan-zelfredzaamheid.10003709.lynkx
https://www.gemeente.nu/sociaal/onderwijs/geld-voor-inburgering-op-basis-van-prestatie/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/spiekbrief-biedt-inzicht-in-omgevingswet
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/spiekbrief-biedt-inzicht-in-omgevingswet
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/prettig-wonen-in-de-wippolder/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/prettig-wonen-in-de-wippolder/?root=top
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2019/plaatsgebonden/
https://www.berenschot.nl/algemene-onderdelen/formulieren/evenementen/aanmelden-bijeenkomst-wgr/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/samenwerking-over-grip-en-sturing-op-jeugdzorg
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/duurzaamheid/bijna-60-procent-afval-gescheiden-ingezameld/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/duurzaamheid/bijna-60-procent-afval-gescheiden-ingezameld/
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Vernieuwing met o.a. nieuw kiesstelsel, jongerenparlement en een Wet op 

de Politieke Partijen. Door een modernisering van het kiesstelsel wil het 

kabinet ervoor zorgen dat meer Nederlanders zich gehoord en 

vertegenwoordigd voelen in de politiek. Ook wil het kabinet meer 

jongeren bij de politiek betrekken door het opzetten van een 

jongerenparlement. Lees verder 

  

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 
 

Vervoerplannen 2020 

Voor het overgrote deel blijft het komende jaar het openbaar vervoer 

hetzelfde rijden. Op een aantal lijnen zijn er wel enkele wijzigingen. Op 10 juli 

bespreken de 23 wethouders Verkeer en Vervoer van de Metropoolregio de 

Vervoerplannen voor 2020 en de Nota van Reactie in de Bestuurscommissie 

Va. Lees verder 

Terug naar boven 

 

Oproep PBL aanleveren warmteplannen 

 
 

 

 

 

Alzheimer DWO Nieuwsbrief 

 

 

Onderzoek naar de 

Nederlandse identiteit 

Stimuleer als overheid de motivatie van jongeren om te lezen intensief en 

systematisch. Dat staat in het advies van de Raad voor Cultuur en de 

Onderwijsraad. De leesvaardigheid van jongeren gaat achteruit. Ze lezen 

korte teksten maar besteden minder tijd aan ‘diep lezen’: het 

geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Dat heeft gevolgen 

voor hun functioneren op school en in de samenleving. Lees verder 

Maatregelen vernieuwing democratie 

 

 

 

 
De groep mensen die geen woning kan vinden en zich tot ongewenste of 

illegale oplossingen moet wenden, neemt toe. Om hen te helpen moeten er 

snel meer alternatieven komen. Daarvoor pleit Platform31 in een recente 

verkenning. Lees verder 

 

Veiligheidsscan voor 

raadsleden nu beschikbaar 

 
 

Gemeenten moeten voor eind 2021 een Transitievisie Warmte opstellen. 

Daarin komt het tijdspad te staan op welk moment een wijk van het 

aardgas wordt ontkoppeld. Voor wijken waar dat voor 2030 het geval is 

worden mogelijke alternatieve warmte-opties beschreven. Lees verder 

‘Het souterrain van het wonen’ 

Raden pleiten voor leesoffensief 

 

Onderzoek naar andere 

tarieven openbaar vervoer 

https://www.lokale-democratie.nl/minister-ollongren-komt-met-maatregelen-voor-vernieuwing-van-de-democratie
https://mrdh.nl/nieuws/23-gemeenten-metropoolregio-bespreken-vervoerplannen-2020
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user347/DWO%20NIEUWSBRIEF%2061%202-min.pdf
https://www.lokale-democratie.nl/onderzoek-naar-de-nederlandse-identiteit
https://www.lokale-democratie.nl/onderzoek-naar-de-nederlandse-identiteit
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/bibliotheekwerk/nieuws/raden-pleiten-voor-leesoffensief-jongeren
https://www.platform31.nl/nieuws/erkennen-herkennen-en-verkleinen-van-het-souterrain-van-het-wonen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/kom-met-woonalternatief-voor-onderkant-markt.10034496.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/persoonlijke-veiligheidsscan-voor-raadsleden-nu-beschikbaar
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/persoonlijke-veiligheidsscan-voor-raadsleden-nu-beschikbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/oproep-pbl-aanleveren-warmteplannen
https://mrdh.nl/nieuws/start-onderzoek-andere-tarieven-openbaar-vervoer
https://mrdh.nl/nieuws/start-onderzoek-andere-tarieven-openbaar-vervoer
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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 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)  

Dinsdag 9 juli 2019 Oriëntatiebijeenkomst Prettig wonen in de 
Wippolder, 20.00-22.00 uur, Immanuëlkerk  
Schoemakerstraat 1 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 27)  

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 stukken bij  
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)  

Woensdag 4 september 2019 Regionale informatiebijeenkomst wonen, 
18.00-20.00 uur, Hotel van der Valk 
Wassenaar 

Woningmarktregio Haaglanden (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 27)  

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://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

