
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 37 september 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Gemeentefonds  

2  Lezing 

3  Vernieuwingen 

4 Onduidelijk 

5  Afvalstad 

6 Baggerwerk 

7  Platform H-10 

8 Balans 

9 Ontwrichting 

10  Omroepen 

11 Natuurinclusief 

12 Europa dichtbij 

13 Move 

14 Magazine 

15 Participe 

16 Kennis 

17 Pieter de Hooch 

18 Metropoolregio 

19 Uitnodigingen 

Gemeentefonds niet meer van deze tijd 

De gemeente Delft heeft september uitgeroepen tot Maand van 

I(nformatie). Iedere week is er een ander thema en de laatste week staat in 

het teken van informatiebeveiliging. Onderzoeksjournalist en expert Brenno 

de Winter houdt op woensdag 25 september om 16.00 uur in de 

multifunctionele ruimte in het stadskantoor een interactieve lezing over dit 

onderwerp.   

 

De betaalbaarheid van de energietransitie, mogelijke alternatieven en het 

proces van de overgang naar aardgasvrij wonen is voor bewoners en andere 

partijen nog steeds onduidelijk. Dat blijkt uit twee rapporten die vandaag 

verschijnen, van het Sociaal Cultureel Planbureau en van onderzoeksinstituut 

TNO. Beide rapporten zijn eensgezind in hun adviezen aan overheden: 

communiceer meer en beter over de energietransitie. Lees verder 

Advies ROB herijking 

Gemeentefonds 

Brenno de Winter houdt lezing 

Een aantal belangrijke vernieuwingen in het civiele procesrecht gaat in per 1 

oktober. De rechter krijgt meer ruimte om regie te voeren. Zo kan de rechter de 

mondelinge behandeling beter afstemmen op wat nodig is om een geschil 

duurzaam op te lossen. Het pleidooi vervalt daarmee. Lees verder 

 

Veel onduidelijk over aardgasvrije woning 

Vernieuwingen in civiele procesrecht  

Start Living Lab ‘Afvalstad’ 

De manier waarop het rijk de gemeenten bekostigt is niet meer van deze tijd. 

Nog deze kabinetsperiode moet een begin worden gemaakt met een 

grondige herziening. De grote opgaven op het gebied van klimaat en energie 

vragen om andere, meer gelijkwaardige verhoudingen tussen het rijk en de 

gemeenten. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een advies 

over de herverdeling van de uitkering uit het gemeentefonds. Lees verder 

 

Op 21 september start het project ‘Afvalstad’ bij de Kunstsuper in Delft. 

Afvalstad wordt een kunstinstallatie die door scholen van middelbaar 

onderwijs en MBO wordt gerealiseerd in samenwerking met Delftse 

kunstenaars, ondersteund door lezingen en debatten georganiseerd door 

TOPdelft. Lees verder 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nog-veel-onduidelijk-over-aardgasloze-woning.10708024.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2019/9/Herijking-algemene-uitkering-gemeentefonds.pdf
https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2019/9/Herijking-algemene-uitkering-gemeentefonds.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/nieuws/vernieuwingen-procesrecht-in-civiele-zaken
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeentefonds-niet-meer-van-deze-tijd.10704632.lynkx
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/start-living-lab-afvalstad/?root=top
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Uitnodiging bijeenkomst platform H-10 jeugd 

 

 

 

 

Is het glas half vol of juist half 

leeg? 

 

Platform H-10 Jeugd houdt op woensdag 18 september van 19.30 tot 22.30 

uur een bijeenkomst in het stadhuis van Zoetermeer. Op het programma 

staan onder meer een vraaggesprek met directeur Van Eijck van 

inkoopbureau H-10 en een discussie over de informatiepositie van de 

deelnemende gemeenteraden. De uitnodiging is bijgevoegd.  

 
 

Geef lokale omroepen meer ruimte 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

Een groot deel van Zuid-Holland bestaat uit bebouwd gebied. Toch heeft dit 

gebied waarde voor biodiversiteit: sommige diersoorten zijn juist voor hun 

rust- en nestplaatsen afhankelijk van de bebouwde omgeving.  De Natuur 

en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) wil daarom natuurinclusief bouwen 

stimuleren. Meer informatie leest u in de bijgevoegde brochure. 

 

Overstromingen, grote branden, aanslagen. Nederland is voorbereid op allerlei 

verschillende rampenscenario’s. Maar niet op een grootscheepse digitale 

ontwrichting, zo concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) in zijn nieuwste rapport. Lees verder 

 

 

 

Fractiegeld mag niet naar familie 

 

 

Week tegen 

Kindermishandeling 2019 

Onderzoek: Raadsleden (weer) in balans 

 

 

    
 

 

Natuurinclusief bouwen stimuleren  

 

Brexit-noodmaatregelen 

Het is nog niet bekend hoe de Brexit er precies uit gaat zien. Door de geringe tijd 

tot de Brexit datum van 31 oktober 2019, dringt de Europese Commissie er bij de 

lidstaten en belanghebbenden op aan om zich op alle scenario’s voor te 

bereiden. De Commissie heeft in een nieuwe mededeling onder andere 

verschillende voorstellen gedaan om de bestaande Brexit-noodmaatregelen 

aan te passen. Lees verder 

Baggerwerk in en om Delftse Hout 

Deze week starten in en rondom Delftse Hout baggerwerkzaamheden: 

voor de doorstroming én de waterkwaliteit. Verwachte duur van het werk is 

drie weken. Lees verder 

Durf keuzes te maken binnen het raadswerk, stel grenzen en maak 

afspraken met de werkgever. Dat zijn enkele aanbevelingen uit het 

onderzoek ''Raadsleden (weer) in balans'' om om te kunnen gaan met de 

(groeiende) werkdruk die bij het raadswerk komt kijken. Lees verder 

Dag van Weerbaar Bestuur 

Lokale publieke omroepen spelen een belangrijke rol bij het informeren van 

burgers en het lokale bestuur over maatschappelijke en politieke onderwerpen. 

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Raad voor Cultuur (RvC) vinden 

dat het huidige stelsel ervoor zorgt dat de lokale omroepen dit niet goed waar 

kunnen maken. De Raden geven daarom als advies om de lokale omroepen 

meer ruimte te geven. Lees verder 

Niet voorbereid op digitale ontwrichting 

 

Nieuwsbrief Lijm & Cultuur 

 

http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/is-het-glas-half-vol-of-juist-half-leeg/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/is-het-glas-half-vol-of-juist-half-leeg/?root=top
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/nederland-niet-goed-voorbereid-op-digitale.10714979.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/fractiegeld-mag-niet-naar-familie.10630514.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/nieuws/week-tegen-kindermishandeling-2019
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/nieuws/week-tegen-kindermishandeling-2019
https://europadecentraal.nl/commissie-publiceert-nieuwe-mededeling-over-status-brexit-noodmaatregelen/#more-56835
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/baggerwerkzaamheden-in-en-om-delftse-hout-1
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/combinatie-werk-en-raadslidmaatschap-overstijgt-reguliere-werkweek
https://www.lokale-democratie.nl/dag-van-weerbaar-bestuur
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/actueel/nieuws/2019/09/03/geef-lokale-omroep-meer-eigen-inbreng
http://www.lijmencultuur.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief-04-sep-2019.html
http://www.lijmencultuur.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief-04-sep-2019.html
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Stichting Move viert deze zomer haar tienjarig bestaan. In de bijgevoegde 

nieuwsbrief leest u hier meer over plus blikt de stichting vooruit op de 

activiteiten die in Delft op stapel staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

Nieuw College van GS 

Het College van Gedeputeerde Staten is voor de periode 2019 – 2023 

geïnstalleerd. De installatie vond plaats op woensdag 4 september tijdens de 

vergadering van Provinciale Staten. Lees verder 

Terug naar boven 

 

Magazine De kiezer online beschikbaar 

 
 

 

 

 

Epidemiologisch bulletin 

 

 

 

Poster informatievoorziening 

Omgevingswet 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan om op 

woensdag 9 oktober vanaf 16.00 uur in museum Prinsenhof Delft de 

opening bij te wonen van de tentoonstelling Pieter de Hooch in Delft Uit de 

schaduw van Vermeer. Museum Prinsenhof Delft brengt 29 topstukken van 

De Hooch uit de hele wereld voor één keer bij elkaar in de stad die de 

hoofdrol speelt in zijn allermooiste werken en waarin de 17de eeuw nog 

steeds voelbaar is.  

Nieuwsbrief stichting Move 

 

 

 

NVvR wil kennis raadswerk vastleggen 
Raadsleden doen in hun dagelijkse raadswerk allerhande kennis en 

ervaringen op. Wanneer het raadswerk er op zit is er echter geen bewijs van 

opgedane kennis en eventuele verworven competenties en vaardigheden. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil hier graag verandering in 

brengen. Lees verder 

 

Studenten ontwerpen 

duurzame portiersloge 

Delfland 

 

 
 

Voor de gelegenheid van het Democratiefestival hebben onderzoekers van 

de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) actuele kennis over 

verkiezingen en kiesgedrag gebundeld in het eenmalige magazine De 

kiezer. Het magazine was gratis ter beschikking voor alle bezoekers van het 

festival. Lees verder 

Participe zet nieuwe koers uit 

Uitnodiging Pieter de Hooch in Delft  

 

Open Monumentendag Delft 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een brief aan, waarin Participe u 

informeert over de nieuwe koers van deze organisatie.  

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/augustus-2019/nieuw-college-gs/
https://mailchi.mp/ggdhaaglanden/epidemiologisch-bulletin-nr-3-sept-2019?e=fda3341111
https://nativeconsulting.nl/Nieuwsbrief/Voorbeeld.aspx?pKey1=295&title=a0poster-integraal-overzicht-informatievoorziening-omgevingswet
https://nativeconsulting.nl/Nieuwsbrief/Voorbeeld.aspx?pKey1=295&title=a0poster-integraal-overzicht-informatievoorziening-omgevingswet
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/hoe-leg-je-ervaring-en-kennis-van-het-raadswerk-vast
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/studenten-ontwerpen-duurzame-portiersloge-delfland
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/studenten-ontwerpen-duurzame-portiersloge-delfland
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/studenten-ontwerpen-duurzame-portiersloge-delfland
https://www.lokale-democratie.nl/kennisbank/magazine-de-kiezer
https://openmonumentendagdelft.nl/
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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 12 september 
2019 

Dag van Weerbaar Bestuur, 12.00 – 18.00 
uur, Mariënhof Kleine Haag 2 Amersfoort, 
aanmelden 

BZK (meer informatie zie nieuwsbrief week 37)  

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)  

Zaterdag 14 september 2019 Metropoolloop, 09.30 uur start Rotterdam 
Den Haag, 11.00 uur finish stadhuis Delft, 
aanmelden 

MRDH (meer informatie zie nieuwsbrief week 35)  

Zaterdag 14 en zondag 15 
september 2019 

Open monumentendag Delft, zaterdag vanaf 
10.00 en zondag vanaf 12.00 uur tot 17.00 
uur, 43 Delftse monumenten  

Stichting Open Monumentendag Delft (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 37)  

Woensdag 18 september 
2019 (update) 

Bijeenkomst Radenplatform H10 Jeugdzorg, 
19.30 – 22.30 uur, stadhuis, Stadhuisplein 1 
Zoetermeer 

Radenplatform H10 Jeugdzorg meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 29 en week 37))  

Woensdag 18 september 
2019 

Lezing Addie Schulte over tweedelingen, 
20.00 uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein 
4  Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 37)  

Zaterdag 21 september 2019 Raad op zaterdag, 09.30 – 14.15 uur, 
stadhuis Stadhuisplein 2 Oss, aanmelden 

VNG en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
(meer informatie zie nieuwsbrief week 35)  

Zaterdag 21 september 2019 Start living lab Afvalstad, 14.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4  Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 37)  

Maandag 23 september 2019 Overleg voortgang onderzoek Woningbouw 
Delft, 18.30 uur, stadhuis Markt Delft  

Delftse Rekenkamer (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 35)  

Dinsdag 24 september 2019 Kennisbijeenkomst ‘Hoe om te gaan met het 
groen tijdens droogte en piekbuien’, 13.30 – 
16.30 uur, Paulus Borstraat 41 Amersfoort, 
aanmelden 

Elba-REC (meer informatie zie nieuwsbrief week 35)  

Woensdag 25 september 
2019 

Opening fototentoonstelling Gekreuzte 
Blicke, 16.15 – 18.30 uur, Stadskantoor 
Stationsplein 1 Delft 

Stichting Delft-Freiberg (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 35)  

Woensdag 25 september 
2019 

Lezing over informatiebeveiliging door 
Brenno de Winter, 16.00 uur, 
multifunctionele ruimte 2e etage 
stadskantoor Delft 

Gemeente Delft (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 37)  

Donderdag 26 september 
2019 

Bijeenkomst afwegingskader participatie, 
17.00 – 19.00 uur, ProDemos Hofweg 1H Den 
Haag 

ProDemos (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 35)  

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)  

Woensdag 9 oktober 2019 Opening tentoonstelling Pieter de Hooch, 
16.00 - 18.30 uur, Museum Prinsenhof Delft. 
Aanmelden tot 25 september  

Museum Prinsenhof Delft (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 37)  

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.dagvanweerbaarbestuur.nl/aanmelden/
https://mrdh.nl/nieuws/metropoolloop-beleef-metropoolregio
https://vng.azavista.com/delegates/register/5d2c6850-a5bc-47d5-a016-012d0a1c0608/21d4b18495
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=8057&L=800&N=2930
mailto:lheemskerk@delft.nl?subject=aanmelding%20opening%20tentoonstelling%20Pieter%20de%20Hooch
mailto:scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com?subject=aanmelding%20jubileumviering%2050%20jaar%20Buitengewone%20Wijkgemeente%20Vrijzinnig%20Delft

