
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 28 juli 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Bezwaren  

2  Schuldhulpwet 

3  Langdurige zorg 

4 Controle D 

5  Premiebijdrage 

6 Inzet 

7  Informatiepunt 

8 Ondermijning 

9 Rekenkamer 

10  Bestuursdwang 

11 Verslag 

12 Europa dichtbij 

13 Bijstandsbeleid 

14 Regioambassadeur 

15 Richtlijn 

16 Beslagvrije voet 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Meer bezwaren door hogere WOZ-waarden 

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te wijzigen. Hiermee krijgen 

gemeenten expliciet toestemming om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie 

over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Lees verder 

De gemeentelijke bijdrage op collectieve zorgverzekeringen voor minima 

wordt niet belast. Hierover was onduidelijkheid ontstaan. De betrokken 

departementen hebben nu samen vastgesteld dat belasting niet aan de 

orde is, ook niet voor een deel van de gemeentelijke bijdrage aan de 

collectieve zorgverzekering voor minima. Lees verder 

Hoe werken de instrumenten van de gemeenteraad voor controle en 

kaderstelling in de praktijk? Daarover gaat het rapport Om de controle van 

de raad. Lees verder 

Geen aardverschuivingen in 

provincieland 

Groen licht voor wijziging schuldhulpwet 

Ook jongeren met een psychische stoornis kunnen in de toekomst terecht bij 

het loket voor langdurige zorg. Het kabinet heeft de zogeheten Wet langdurige 

zorg opengesteld voor ggz-patiënten, waarop de Tweede Kamer meteen 

regelde dat jongeren daarbij inbegrepen zijn. Lees verder 

 

Om de controle van de raad 

Langdurige zorg in plaats van jeugdhulp 

Geen belasting op premiebijdrage minima 

De sterke stijging van de WOZ-waarden van woningen door de 

marktontwikkelingen heeft geleid tot meer bezwaren tegen de vaststelling 

ervan. Het percentage bezwaren tegen de in 2019 vastgestelde WOZ-

waarden van woningen is gestegen, van 1,6 procent woningen onder 

bezwaar naar 2,1 procent. Lees verder 

Inzet op meer vrouwelijke bestuurders 
Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties streeft naar een percentage van 40-60 procent vrouwen in 

het openbaar bestuur. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft de 

minister de stand van zaken en wat haar plannen zijn om het streefaantal van 

40 tot 60 procent te halen. Lees verder 

https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/ministerraad-stemt-in-met-wijziging-schuldhulpwet/
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/geen-belasting-op-premiebijdrage-minima
https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/gemeentewet/nieuws/om-de-controle-van-de-raad
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/geen-aardverschuivingen-in-provincieland.10053450.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/geen-aardverschuivingen-in-provincieland.10053450.lynkx
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/langdurige-zorg-in-plaats-van-jeugdhulp-voor-jonge-ggz-patient/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/meer-woz-bezwaren-vooral-van-no-cure-no-pay.10053454.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/minister-ollongren-zet-in-op-meer-vrouwelijke-bestuurders
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Advies RvS helpt niet tegen ondermijning 

 

 

 

 

Klimaatkrachtig Delfland: een 

uniek netwerk 

 

De VNG, Regioburgemeesters en het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters (NGB) hebben een gezamenlijke reactie opgesteld voor de 

Tweede Kamer over het rapport van de Raad van State (RvS) over 

ondermijning uit maart en de reactie van de ministers van JenV en BZK 

daarop. De VNG, Regioburgemeesters en het NGB constateren dat het 

advies gemeenten niet verder helpt bij de aanpak van ondermijning. Lees 

verder 

 
 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

Platform Energietransitie Delft blikt tevreden terug op het symposium Wijken 

in beweging, waarbij gekeken werd naar wat er nodig is om wijken in 

beweging te krijgen om te verduurzamen. Lees verder 

Om ondermijning te voorkomen kunnen gemeenten bestuursdwang of een last 

onder dwangsom toepassen. Bestuursdwang is een effectief middel, waar 

gemeenten toch terughoudend in zijn. Binnen veel gemeenten is er namelijk 

relatief weinig kennis over. ‘Gemeenten moeten zich veel beter voorbereiden op 

zo’n operatie.’ Lees verder 

 

 

 

Greenport West-Holland 

 

 

15 Miljoen voor 

streekomroepen 

Rekenkamer over de bomen én het bos 

 

 

    
 

 

Verslag symposium Wijken in beweging 

 

Begroting  

De voorgestelde Europese begroting voor 2020 sluit goed aan bij de 

Nederlandse prioriteiten met betrekking tot concurrentiekracht, 

werkgelegenheid en veiligheid. Dat schrijft minister van Financiën Wopke 

Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder 

Pilots Informatiepunt Digitale Overheid 

Vijftien lokale bibliotheken, verspreid over het land, zijn gestart met een 

Informatiepunt Digitale Overheid. Bibliotheken en de grote 

uitvoeringsorganisaties voor publieke dienstverlening werken daarin samen 

om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de 

overheid. Lees verder 

Raadsleden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-

Voorburg worden overstelpt met informatie. Zij moeten in complexe zaken 

snel hun positie bepalen. Hierdoor is het lastig voor hen tot de goede keuzes 

te komen. De gezamenlijke rekenkamercommissie van de vier gemeenten 

deed er onderzoek naar en biedt de raadsleden enkele concrete 

verbetersuggesties. Lees verder 

 

Opgavegericht werken lastig 

 

Bestuursdwang terughoudend toegepast 

 

Zomer in Museum Prinsenhof 

https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/klimaatkrachtig-delfland-een-uniek-netwerk-van-60-partners-van-het-hoogheemraadschap-van-delfland
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/klimaatkrachtig-delfland-een-uniek-netwerk-van-60-partners-van-het-hoogheemraadschap-van-delfland
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/ondermijning/nieuws/advies-rvs-helpt-gemeenten-niet-bij-aanpak-ondermijning
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/ondermijning/nieuws/advies-rvs-helpt-gemeenten-niet-bij-aanpak-ondermijning
https://platformenergietransitiedelft.nl/symposium-wijken-in-beweging/verslag/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-terughoudend-met-inzet-bestuursdwang.10072547.lynkx
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/0108331913c2e9fc/1797ed6944a6ba33
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/15-miljoen-voor-streekomroepen.10053453.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/15-miljoen-voor-streekomroepen.10053453.lynkx
https://europadecentraal.nl/kabinet-reageert-op-voorstel-europese-begroting-2020/
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/bibliotheekwerk/nieuws/pilots-informatiepunt-digitale-overheid-van-start
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/rekenkamer-raadsleden-moeten-de-bomen-en-het-bos-beter-zien
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/opgavegericht-werken-lastig.10055153.lynkx
https://mailchi.mp/7ab03a4ecf1f/nieuwsbrief-mei-3461905?e=33e21d1ab3
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De gemeentelijke beleidsvrijheid bij de invulling van het bijstandsbeleid 

leidt tot verschillen. Als burgers daarin niet worden meegenomen, leidt dat 

tot boosheid en onbegrip. Dat staat de effectiviteit en efficiëntie van 

bijstandsbeleid in de weg. Er moet meer openheid komen over het hoe en 

waarom van de verschillen. Lees verder 

  

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 
 Energieleverancier 

Het advies ‘Delta Grid 2050’ brengt in kaart hoe ons energienetwerk er in de 

toekomst uit kan zien. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra nam het advies 

maandag 1 juli in ontvangst. De overstap naar duurzame energie staat hoog 

op de agenda. Dat heeft ook gevolgen voor het huidige netwerk van gas-, 

elektriciteits- en warmteleidingen (de energie-infrastructuur). Daarom gaf de 

Energy Innovation Board Zuid-Holland, onder voorzitterschap van de 

provincie, onafhankelijke specialisten de opdracht om in kaart te brengen 

hoe dat netwerk er in de toekomst uit zou kunnen zien. Lees verder 

Terug naar boven 

 

Meld u aan als regioambassadeur! 

 
 

 

 

 

Regiobijeenkomsten 

Principes voor de Digitale 

Samenleving 

 

 

Akkoord over Beschermd 

Wonen 

UWV hanteert binnenkort niet langer de laagst berekende beslagvrije voet 

als meerdere partijen beslag leggen op een uitkering. In plaats daarvan zal 

UWV de beslagvrije voet aanhouden van de beslaglegger die de afdracht 

uit het beslag krijgt. Dat heeft UWV aan de Nationale ombudsman laten 

weten. Lees verder 

Openheid nodig over bijstandsbeleid 

 

 

 

 

In de meicirculaire 2019 is opgenomen dat het kabinet tot en met 2021 extra 

middelen toevoegt aan het jeugdhulpbudget. Er is een richtlijn opgesteld die 

gemeenten in staat stelt om een meerjarenraming in de begroting op te 

nemen voor uitgaven jeugd. Deze richtlijn zorgt voor een uniform beleid. Lees 

verder 

 

Nieuwe landelijke 

jeugddijkgraaf 

 
 

Raadsleden dienen goed te worden ondersteund in hun werk als 

volksvertegenwoordiger, bijvoorbeeld wanneer zij te maken krijgen met 

agressie en intimidatie. Om raadsleden bij dergelijke situaties te kunnen 

ondersteunen zoekt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

regioambassadeurs die raadsleden ondersteuning en nazorg kunnen 

bieden. Lees verder 

Richtlijn voor extra middelen jeugdzorg 

UWV stapt af van laagste beslagvrije voet 

 

Verenigingsstrategie 

Gemeenten 2024 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ongenoegen-over-verschillen-bijstandsbeleid.10055147.lynkx
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juli-2019/energieleverancier/
https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=1cab247ff6b2157eacb121e66&id=dcc6e6aaeb
https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=1cab247ff6b2157eacb121e66&id=dcc6e6aaeb
https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=1cab247ff6b2157eacb121e66&id=dcc6e6aaeb
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/nieuws/rijk-en-gemeenten-bereiken-akkoord-over-beschermd-wonen
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/nieuws/rijk-en-gemeenten-bereiken-akkoord-over-beschermd-wonen
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2019/uwv-stapt-af-van-laagste-beslagvrije-voet-bij-meerdere-beslagleggers
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/gemeentefonds-en-btw-compensatiefonds/nieuws/richtlijn-voor-extra-middelen-jeugdzorg-in-begroting
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/gemeentefonds-en-btw-compensatiefonds/nieuws/richtlijn-voor-extra-middelen-jeugdzorg-in-begroting
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/jiska-taal-16-is-de-nieuwe-landelijke-jeugddijkgraaf
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/jiska-taal-16-is-de-nieuwe-landelijke-jeugddijkgraaf
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/meld-u-aan-als-regioambassadeur
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/aan-de-slag-met-de-verenigingsstrategie-gemeenten2024
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/aan-de-slag-met-de-verenigingsstrategie-gemeenten2024
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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 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 13 september 2019  Bestuurlijke regiobijeenkomsten Principes 
voor de Digitale Samenleving, 14:00 – 17:00 
uur, Den Haag  

VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 28)  

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

