Nieuwsbrief griffie
Week 35 augustus 2019

Deze week

Gemeentepolis minima staat onder druk

1

Gemeentepolis

2

Leeromgeving

3

Model-APV

4

Subsidierecht

5

Faalkaart

6

Grondbeleid

7

Gereedschap

8

Rekenkamer

Leerlijnen voor beter gebruik leeromgeving

9

Delft-Freiberg

De leeromgeving voor raadsleden is hét hulpmiddel voor raadsleden om te

10

Coalitie

werken aan de eigen kennis en vaardigheden. Om snel alles te weten te

11

Europa dichtbij

komen over een bepaald onderwerp zijn er nu elf nieuwe leerlijnen; meerdere

12

Afwegingskader

modules die tezamen een thema belichten vanuit verschillende invalshoeken

13

Samenspel

en leermethoden. Lees verder

14

Zaterdag

15

Sociaal ozb-tarief

Wijzigingen in de model-APV

16

Metropoolregio

Elk jaar publiceert de VNG in de zomer een aanpassing van de Model

17

Uitnodigingen

De

gemeentepolis

staat

onder

druk.

De

gemeentelijke

collectieve

zorgverzekering voor minima heeft een groot bereik, maar contracten tussen
gemeenten en zorgverzekeraars lijken lastiger tot stand te komen. Omdat de
polis een waardevol instrument kan zijn voor een integrale aanpak van
armoede, gezondheid en schulden bij mensen met een laag inkomen, loont
het de moeite eraan te sleutelen. Lees verder

Algemene plaatselijke verordening. Hierin is nieuwe wetgeving en jurisprudentie
verwerkt. Via een ledenbrief wordt u geïnformeerd over de belangrijkste
wijzigingen en een aantal actuele zaken die niet hebben geleid tot een
wijziging. Lees verder

Handreiking basisbeginselen subsidierecht
De handreiking Basisbeginselen subsidierecht is bedoeld als overzicht voor
degenen die al bekend zijn met het algemeen bestuursrecht en zich snel
willen oriënteren in het subsidierecht als daar vragen over zijn. Lees verder

Faalkaart toont kwetsbaarheid ict overheden
De Faalkaart monitort continu hoe de ict van Nederlandse gemeenten en

Reactie VNG en Divosa op
CPB-rapport beschermd
wonen

provincies eraan toe is. Er is vooral een hele hoop rood te zien. De website
zoekt doorlopend welke domeinnamen gemeenten bezitten (zoals limburg.nl,
stadsarchief.amsterdam.nl of secure.appingedam.nl) en controleert een
aantal onderdelen. Bijvoorbeeld of het beveiligingscertificaat van de site
klopt. Daaraan kent de site een risicowaarde toe en daar komt de
beoordeling uit voort. Lees verder
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Nieuwe notitie grondbeleid gepubliceerd
De VNG-commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) publiceerde
deze maand de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken'. De
notitie bevat ook hoofdstukken over het belang van grondbeleid voor

Krapte op arbeidsmarkt: hoger
salaris

raadsleden. Lees verder

‘Boa’s hebben beter gereedschap nodig’
De circa 25.000 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in het land
hebben beter gereedschap nodig om hun handhavende taken goed uit
te kunnen voeren, vindt Richard Gerrits, sinds drie jaar voorzitter van de
vakbond BOA ACP. De bond voerde in Amsterdam al actie daarvoor. De
kans is groot dat er nieuwe acties zullen volgen. ‘Gezien de vele incidenten
is het openbaar vervoer een goede kanshebber daarvoor,’ waarschuwt
Gerrits. Lees verder

Uitnodiging Delftse Rekenkamer
De Delftse Rekenkamer gaat onderzoeken of de geplande ambitie van
Delft om de komende periode gemiddeld per jaar 650 nieuwe woningen
aan de voorraad toe te voegen, te realiseren is. De rekenkamer nodigt u uit
om op maandag 23 september vanaf 18.30 uur deel te nemen aan een

Geactualiseerde
informatiekaarten

overleg over de voortgang van dit onderzoek. Lees verder

Uitnodiging Stichting Delft-Freiberg
Stichting Delft-Freiberg nodigt u uit om op woensdag 25 september van 16.15 tot
18.30 uur in het Huis van de Stad op het Stationsplein in Delft de opening bij te
wonen van de fototentoonstelling Gekruiste blikken II. De tentoonstelling wordt om
16.30 uur geopend door wethouder Stephan Brandligt. De uitnodiging treft u aan
de in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Zuid-Holland heeft nieuwe coalitie
De nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA
zet zich de komende 4 jaar in om Zuid-Holland iedere dag beter te maken.
Samen

met

partners

en

inwoners

gaan

ze

voor

een

optimale

bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur,

Nieuwsbrief

steden en dorpen. Voor alle nieuwe plannen wil de coalitie €160 miljoen
extra uittrekken. Lees verder

Europa dichtbij
EU afvalwetgeving
Het Partnerschap Circulaire Economie van de EU Urban Agenda brengt
momenteel knelpunten en praktijkervaringen van lokale overheden met
Europese afvalwetgeving in kaart. Gemeenten kunnen hiervoor input leveren.

Nieuwsbrief Museum
Prinsenhof Delft
Terug naar boven

Lees verder
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Bijeenkomst afwegingskader participatie
In opdracht van het Ministerie van BZK ontwikkelt ProDemos een instrument
voor gemeenten om te helpen bij het inrichten van een participatietraject
en de keuze voor een (combinatie van) methode(n). ProDemos wil
hierover op donderdag 26 september in gesprek met raadsleden. In de
bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan.

Extra Masterclasses voor
raadsleden

Samenspel tussen raad en griffie
De rol van de raad als werkgever van de griffie is doorslaggevend. Een raad
die deze rol goed vervult, krijgt de ondersteuning die verwacht mag
worden. Komend najaar houden de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden en de Vereniging van Griffiers een reeks bijeenkomsten over
het

samenspel

tussen

raadsleden

(zowel

lid

als

niet-lid

van

de

werkgeverscommissie) en de griffie. Lees verder

Bijeenkomst Raad op zaterdag
In het stadhuis van Oss wordt op 21 september de derde van vier Raad op
Zaterdag bijeenkomsten gehouden. Raad op Zaterdag is een dag met

EBS start met busvervoer

sessies om grip te krijgen en te houden op uw controlefunctie, bijvoorbeeld
over gemeentefinanciën, de Omgevingswet en de energietransitie. Lees
verder

Onduidelijkheid over 'sociaal ozb-tarief'
Gemeenten kunnen voor sommige gebouwen, zoals sportacommodaties
en dorpshuizen, een lager tarief voor de onroerendezaakbelasting (ozb)
rekenen, maar er bestaat onduidelijkheid over de regeling. Het maakt de
ozb-heffing ingewikkelder en brengt risico’s met zich mee. De Vereniging
van

Nederlandse

Gemeenten

(VNG)

vraagt

minister

Beleef de Metropoolregio

Ollongren

(Binnenlandse Zaken, D66) om opheldering. Lees verder

Berichten uit de Metropoolregio

Kennisbijeenkomst over
groen, droogte en piekbuien

Jaarverslag 2018
‘Samenwerken maakt sterker’ is de motivatie van waaruit 23 gemeenten in
de metropoolregio Rotterdam Den Haag samenwerken. Maar wat levert die
samenwerking op? Het online jaarverslag 2018 toont belangrijke resultaten
die vorig jaar werden geboekt. Lees verder

Terug naar boven

Virulypad in PijnackerNootdorp weer open
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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
Metropoolloop, 09.30 uur start Rotterdam
Den Haag, 11.00 uur finish stadhuis Delft,
aanmelden
Bijeenkomst Radenplatform H10 Jeugdzorg,
19.30 – 22.30 uur, stadhuis, Stadhuisplein 1
Zoetermeer
Raad op zaterdag, 09.30 – 14.15 uur,
stadhuis Stadhuisplein 2 Oss, aanmelden
Overleg voortgang onderzoek Woningbouw
Delft, 18.30 uur, stadhuis Markt Delft
Kennisbijeenkomst ‘Hoe om te gaan met het
groen tijdens droogte en piekbuien’, 13.30 –
16.30 uur, Paulus Borstraat 41 Amersfoort,
aanmelden
Opening fototentoonstelling Gekreuzte
Blicke, 16.15 – 18.30 uur, Stadskantoor
Stationsplein 1 Delft
Bijeenkomst afwegingskader participatie,
17.00 – 19.00 uur, ProDemos Hofweg 1H
Den Haag
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

Zaterdag 14 september 2019

Woensdag 18 september
2019
Zaterdag 21 september 2019
Maandag 23 september 2019
Dinsdag 24 september 2019

Woensdag 25 september
2019
Donderdag 26 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)

MRDH (meer informatie zie nieuwsbrief week 35)

Radenplatform H10 Jeugdzorg meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 29)
VNG en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
(meer informatie zie nieuwsbrief week 35)
Delftse Rekenkamer (meer informatie zie nieuwsbrief
week 35)
Elba-REC (meer informatie zie nieuwsbrief week 35)

Stichting Delft-Freiberg (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 35)
ProDemos (meer informatie zie uitnodiging bij
nieuwsbrief week 35)
Gemeenteraad Capelle aan den IJssel (meer
informatie zie nieuwsbrief week 26)
Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Delft (meer
informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 23)

