Nieuwsbrief griffie
Week 29 juli 2019
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Laatste nieuwsbrief voor het zomerreces

1

Zomerreces

2

Proeftuinen

3

Oplossing

4

Bedreigen

5

Onvoldoende

6

Radenplatform H-10

7

80 Miljoen extra

8

Overgangsrecht

9

Spookstudenten

Proeftuinen voor Wet open overheid

10

Overhandiging

VNG Realisatie ontwikkelt programma’s die gemeenten ondersteunen bij de

11

Europa dichtbij

invoering van de Wet open overheid (Woo). Om ervaring op te doen,

12

Omgevingsplan

organiseert VNG Realisatie zes proeftuinen. Per proeftuin kunnen vijf tot tien

13

Risicovolle bedrijven

gemeenten deelnemen die hierbij voorop willen lopen en de koers mede

14

Verplichte GGZ

willen bepalen. Lees verder

15

Winkelleegstand

16

Metropoolregio

Oplossing financieel tekort Jeugdzorg

17

Uitnodigingen

Dit is voorlopig weer de laatste nieuwsbrief die u voor het zomerreces
ontvangt. De eerstvolgende nieuwsbrief krijgt u op woensdag 28 augustus. De
lijsten van ingekomen stukken van de weken 30 tot en met 35 worden in één
keer op vrijdag 30 augustus gesloten. Het is mogelijk dat er in het zomerreces,
als er geen aanbod van stukken is, één of meer lijsten uitvallen. De lijsten van
de weken 29 (deze week) tot en met 35 worden allemaal in één keer op
dinsdag 3 september vastgesteld.

Bezuinigen is de opgave waar veel raadsleden deze weken mee te maken
hebben. De reden: de zogeheten meicirculaire van het ministerie waardoor er
extra tegenvallers zijn: minder geld dan gedacht uit het gemeentefonds en
tegenvallers op het btw-compensatiefonds. Lees verder

Bedreigen bestuurder telt straks extra zwaar
De maximumstraf voor bedreiging van burgemeesters, wethouders en
andere bestuurders wordt verhoogd naar vier jaar cel. Dit regelt het
wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit,
dat vorige week in consultatie ging. Lees verder

Als werken onvoldoende loont
Er zijn steeds meer werkenden die in armoede leven. Mensen met een

Innoveren + Optimaliseren =
Presteren

beroep als doktersassistent, kapper, receptionist of caissière, maar ook
politieagenten of onderwijzers komen in de knel. Dat zijn beroepen die de
samenleving hard nodig heeft. In een publicatie geeft Divosa een analyse
met aanbevelingen over bestaanszekerheid en werkende armen. Lees verder
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Save the date: radenplatform H-10
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de vooraankondiging aan van de
tweede bijeenkomst van het radenplatform H-10 Jeugdzorg. Deze
bijeenkomst wordt op woensdag 18 september gehouden in het stadhuis
van Zoetermeer.

80 Miljoen extra voor circulaire economie
Drempels voor politieke
ambtsdragers met een beperking

Het kabinet stelt 80 miljoen euro extra beschikbaar voor circulaire
economie in 2019 en 2020. Decentrale overheden, waaronder gemeenten,
en bedrijfsleven kunnen projecten aandragen bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO), die passen in de transitie naar een
economie zonder afval. Lees verder

Overgangsrecht beschermd wonen
Het overgangsrecht beschermd wonen is verlengd tot 1-1-2021 vanwege
het

wetsvoorstel

'Openstelling

Wlz

voor

mensen

met

psychische

beperkingen'. De Eerste en Tweede Kamer hebben in juli 2019 ingestemd
met het wetsvoorstel. De VNG informeert u over tijdelijke maatregelen tot
2021 en het implementatieplan. Lees verder

Spookstudenten kosten steden miljoenen
Studentensteden lopen jaarlijks miljoenen euro’s mis door studenten die zich niet

Terugblik op eerste zomerraad

inschrijven in de gemeente waar ze studeren. Dat is niet meer verplicht sinds de
basisbeurs is afgeschaft. Om in aanmerking te komen voor een basisbeurs voor
uitwonenden, waren studenten verplicht zich in te schrijven in de stad waar ze hun
studie volgden. Met het afschaffen van de basisbeurs is dat niet meer nodig.
Duizenden studenten schrijven zich dan ook niet meer in hun studiestad, zo blijkt uit
een rondgang van BNR langs de studentensteden Amsterdam, Nijmegen,
Wageningen, Delft en Utrecht. Lees verder

Overhandiging gebiedsvisie Buytenhout West
Vuurwerkverbod op het bord
van gemeenten

De toekomst van Buytenhout West staat sinds kort officieel op de politieke
agenda van Delft en Pijnacker-Nootdorp. Met de overhandiging van de link
naar de gebiedsvisie aan de wethouders legden de initiatiefnemers de
definitieve link tussen publiek en politiek. In het bijgevoegde persbericht
leest u er meer over.

Europa dichtbij
Openbare-ordetaak

Van Veldhoven wijst naar
gemeenten

Eind maart heeft de Raad van State (RvS) een negatief advies gegeven over het
uitbreiden van de openbare-ordetaak van de burgemeester (Gemeentewet).
Daarmee

zou

een

stevigere

grondslag

worden

gecreëerd

om

persoonsgegevens uit te wisselen in het kader van ondermijning. Gemeenten en
burgemeesters stellen in een brief aan de Tweede Kamer dat het advies
voorbijgaat aan de problemen die gemeenten nu ervaren. Lees verder
Terug naar boven
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VNG ondersteunt bij omgevingsplan
Tussen 2021 en 2029 leggen gemeenten hun regels voor de fysieke
leefomgeving vast in een omgevingsplan. Voor een goede dienstverlening
moet bij een deel van de regels ook toepasbare regels opgesteld worden.
Om gemeenten bij deze opgaven te ondersteunen ontwikkelt de VNG
een pakket aan instrumenten. Lees verder

Rapport over risicovolle bedrijven in 2018

Masterclasses voor
raadsleden

Provincie Zuid-Holland brengt elk jaar een rapportage uit over het toezicht
op risicovolle bedrijven. De rapportage over 2018 laat zien dat bij geen van
de geïnspecteerde bedrijven een overtreding van de zwaarste categorie 1
(onmiddellijke dreiging) is vastgesteld. Wel is het percentage bedrijven
zonder overtredingen gedaald van 47% in 2017 naar 44% in 2018. Lees
verder

Bereid u voor op de Wet verplichte GGZ
Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)
van kracht, de opvolger van de Wet Bopz. Gemeenten bereiden zich voor

340 Miljoen euro voor acht
regiodeals

op de nieuwe wet en moeten daarbij beleidsafwegingen maken. In een
video krijgt u uitleg over deze afwegingen en inzicht in de stand van zaken.
Lees verder

Winkelleegstand stijgt plotseling sterk
Aan de daling van de winkelleegstand in de afgelopen vier jaar is plotseling
een einde gekomen. In het afgelopen half jaar is de leegstand
toegenomen:

van

6,7

naar

7

procent.

Het

aantal

leegstaande

winkelpanden steeds daarmee van 14.775 op 1 januari naar 15.445 op 1 juli.
Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Locatus. Lees verder

Living lab voor sensoren

Berichten uit de Metropoolregio
Vervoerplannen 2020
De vervoerplannen van HTM, RET en EBS Voorne-Putten voor 2020 zijn
definitief. De 23 wethouders Verkeer en Vervoer van de metropoolregio
hebben deze op 10 juli in de bestuurscommissie Va besproken en de Nota
van Reactie vastgesteld. Lees verder
VZHG Nieuwsbrief
Bijgevoegd is de nieuwsbrief van de Vereniging van Zuid-Hollandse
Gemeenten met daarin informatie over een aantal verenigingszaken,
actualiteiten VNG en de provincie Zuid-Holland.

Terug naar boven

Onderzoek naar OV-tarieven
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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

Donderdag 29 en vrijdag 30
augustus 2019
Zondag 1 en zaterdag 7
september 2019
Woensdag 4 september 2019

Summer School democratie, stadseiland
Veur Lent Nijmegen, info
Swim to Fight Cancer Delft en Junior Swim,
de Schie en zwembad Kerkpolder, info
Regionale informatiebijeenkomst wonen,
18.00-20.00 uur, Hotel van der Valk
Wassenaar
Bestuurlijke regiobijeenkomsten Principes
voor de Digitale Samenleving, 14:00 – 17:00
uur, Den Haag
Bijeenkomst Radenplatform H10 Jeugdzorg,
19.30 – 22.30 uur, stadhuis, Stadhuisplein 1
Zoetermeer
Bezoek aan Delft gemeenteraad Capelle aan
den IJssel, 9.15 – 12.00 uur, stadhuis Delft
50-jarig jubileum Vrijzinnig Hervormden
Delft, 20.00 uur, Lutherse kerk Noordeinde
4a Delft, aanmelden

Lokale Democratie (meer informatie zie nieuwsbrief
week 21)
Swim to fight cancer Delft (meer informatie zie
nieuwsbrief week 23)
Woningmarktregio Haaglanden (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 27)

Vrijdag 13 september 2019

Woensdag 18 september
2019
Vrijdag 27 september 2019
Donderdag 10 oktober 2019

Rood is nieuw in de agenda

Terug naar boven

VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 28)

Radenplatform H10 Jeugdzorg meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 29)
Gemeenteraad Capelle aan den IJssel (meer
informatie zie nieuwsbrief week 26)
Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Delft (meer
informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 23)

