
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 38 september 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Bankrekeningen  

2  Kandidaten 

3  Korten 

4 Klassen 

5  Cao Gemeenten 

6 Delft-Freiberg 

7  Persoonsgegevens 

8 Veiligheid 

9 Bestuurdersdag 

10  Noodklok 

11 Europa dichtbij 

12 Raadsledennetwerk 

13 Schuldhulptraject 

14 Rijksbegroting 2020 

15 Metropoolregio 

16 Uitnodigingen 

‘Checken bankrekeningen gaat te ver’ 

De VNG nodigt alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en 

raadsleden uit zich kandidaat te stellen voor één of meer van de dertien 

vacatures in het bestuur en verschillende VNG commissies (inclusief colleges). 

U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 2 oktober a.s. vóór 12.00 

uur. Lees verder 

 

Leerlingen uit het praktijkonderwijs van het Grotius College doen op vrijdag 4 

oktober mee aan Klassenbezoek@Gemeentehuis van ProDemos. De 

leerlingen maken die dag van 10.00 tot 12.00 uur spelender- en lerenderwijs 

kennis met het werk van de gemeenteraad. Aan het eind van de les krijgen 

de leerlingen de kans om vragen te stellen aan raadsleden. Raads- en 

commissieleden die tijd en zin hebben om deze leerzame ochtend bij te 

wonen, kunnen zich aanmelden via relst@delft.nl.   

Prinsjesdag 2019 

VNG zoekt kandidaten voor commissies 

 Drie kwart van de gemeenten kampt met een financieel tekort. De komende 

jaren moeten ze daarom flink bezuinigen. Het mes blijkt vooral in het sociaal 

domein te worden gezet, de voornaamste bron van de tekorten. Lees verder 

 

Klassen op bezoek in Delftse raadszaal 

Gemeenten korten op sociaal domein 

Cao Gemeenten definitief 

De VVD wil de bankrekeningen van gemeenteraadsleden gaan controleren 

op witwaspraktijken en banden met de onderwereld. Een maatregel die de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ziet als een buiten proportionele 

actie. Een actie die onder meer zal leiden tot imagoschade en moeilijkheden 

bij het vinden van nieuwe raadsleden. Lees verder 

 

De Cao Gemeenten 2019-2020 is definitief. Nadat een overgrote 

meerderheid van onze leden voorstemden, heeft het VNG bestuur het 

akkoord op donderdag 12 september bekrachtigd. De vakbonden hebben 

het akkoord ook bekrachtigd. Het akkoord bevat afspraken over de 

salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof 

en vitaliteit. Lees verder 

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/kandidaten-gezocht-voor-vacatures-vng-bestuur-en-commissies-0
mailto:relst@delft.nl
https://www.binnenlandsbestuur.nl/prinsjesdag2019
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeenten-korten-massaal-op-sociaal-domein.10773129.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/het-checken-van-bankrekeningen-van-raadsleden-buiten-proportioneel
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/cao-onderhandelingen/nieuws/cao-gemeenten-definitief
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Uitwisseling persoonsgegevens en privacy 

 

 

 

 

Zeven initiatieven voor een 

veilige leefomgeving 

 

Gemeenten werken in het sociaal domein met veel partijen samen. Voor 

die samenwerking is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens te delen. 

Dat moet uiteraard wel gebeuren binnen de grenzen van de privacy-

wetgeving (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in verschillende 

onderzoeken geconstateerd dat de wetgeving soms onduidelijk is over of 

en wanneer persoonsgegevens mogen worden gedeeld. Als die 

duidelijkheid er niet is, mag er niets worden gedeeld, terwijl dat voor de 

hulpverlening of de veiligheid soms wel noodzakelijk is. Lees verder 

 
 

VNG houdt negende Bestuurdersdag 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

Gemeenten hebben steeds meer taken erbij gekregen, maar ontvangen 

van het Rijk te weinig geld om alles uit te voeren. Daardoor zijn steden 

genoodzaakt te bezuinigen stelt de G40, die vlak voor Prinsjesdag aan de 

bel trekt. 

 

 

 

 

Fractiegeld mag niet naar familie 

 

 

Week tegen 

Kindermishandeling 2019 

Monitoring mag in belang van veiligheid 

 

 

    
 

 

G40 luidt de noodklok om financiën 

 

Komende 5 jaar 

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, 

presenteerde afgelopen dinsdag in Brussel haar College van 

Eurocommissarissen. De opvolgers van de Commissie-Juncker zullen 

hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 november 2019 Von der Leyen’s visie onder de 

slagzin ‘Een Unie die de lat hoger legt’ invullen voor de komende vijf jaar. Lees 

verder 

Nieuwsbrief Stichting Delft-Freiberg 

In de bijlage bij deze nieuwbrief treft u de nieuwsbrief aan van de stichting 

Delft-Freiberg. De stichting doet hierin verslag van haar activiteiten en 

informeert u over de plannen voor de toekomst.  

Burgers vinden het belangrijk dat de omgeving wordt gemonitord met 

sensoren als bewakingscamera’s, als dat de veiligheid ten goede komt. Dat 

blijkt uit een onderzoek dat het Rathenau Instituut uitvoerde in opdracht van 

de politie. Burgers wijzen veelal de inzet van camera’s in privésituaties af, 

komt naar voren in het onderzoek Burgers en sensoren. In de openbare 

ruimte vinden ze monitoring wel geoorloofd, zeker als het gaat om drukke 

plaatsen waar de veiligheid in het geding kan komen. Lees verder 

Geld voor hulp aan 

laaggeletterden 

Op vrijdag 29 november 2019 vindt de negende VNG Bestuurdersdag plaats met 

als belangrijk onderdeel de Buitengewone ALV. Na de opening door VNG-

voorzitter Jan van Zanen en het plenaire ochtenddeel presenteren de VNG-

commissies in deelsessies actuele ontwikkelingen voor de komende tijd. Na een 

korte aftrap door commissieleden en gastsprekers volgt een discussie met de 

deelnemers. 's Middags staat de Buitengewone ALV op de rol. Lees verder 

 

 

Een gezamenlijke RES 

 

Van de straat naar de raad 

 

 

https://www.gemeente.nu/veiligheid/zeven-initiatieven-voor-een-veilige-leefomgeving/
https://www.gemeente.nu/veiligheid/zeven-initiatieven-voor-een-veilige-leefomgeving/
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/privacy-avg/nieuws/stand-van-zaken-uitwisseling-persoonsgegevens-en-privacy
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/kandidaat-voorzitter-von-der-leyen-geeft-opdracht-aan-nieuwe-commissieleden-voor-de-komende-5-jaar/#more-56875
https://europadecentraal.nl/kandidaat-voorzitter-von-der-leyen-geeft-opdracht-aan-nieuwe-commissieleden-voor-de-komende-5-jaar/#more-56875
https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/burgers-en-sensoren
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/smart-city/monitoring-geoorloofd-in-belang-van-veiligheid/
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/communicatie/geld-voor-hulp-aan-laaggeletterden/
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/communicatie/geld-voor-hulp-aan-laaggeletterden/
https://vng.nl/nieuws/19-09-13/save-the-date-buitengewone-alv-op-29-november
https://www.lokale-democratie.nl/een-gezamenlijke-res
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/van-de-straat-naar-de-raad
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Raadsleden krijgen in toenemende mate te maken met bedreiging, 

agressie en intimidatie. Om raadsleden hierbij te ondersteunen heeft de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een netwerk opgezet met 

regioambassadeurs. Zij kunnen raadsleden een luisterend oor en nazorg 

bieden. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

Smart City 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan van de 

gemeente Krimpen aan den IJssel om op zaterdag 28 september deel te 

nemen aan het  Smart City Krimpen Symposium. U kunt zich hiervoor 

aanmelden op de website van de gemeente.  

Maaibeurt 

De provincie Zuid-Holland doet vanuit het project ‘De berm komt tot bloei’ 

de tweede grote maaibeurt. Grote delen van de berm worden gemaaid. Er 

blijven, waar dat kan, delen staan om ervoor te zorgen dat er voedsel 

beschikbaar blijft voor insecten. De zichthoeken en rondom rotondes wordt 

er vanwege de verkeersveiligheid vaker gemaaid. Lees verder 

Terug naar boven 

 

Minnelijk schuldhulptraject moet beter 

 
 

 

 

 

Handen ineen voor 

jeugdzorg 

 

 

 

Tegenstand basisinkomen 

slinkt 

 

Raadsledennetwerk tegen ondermijning 

 

 

 Reactie VNG op Rijksbegroting 2020 

 

 

Spiekbriefje 

omgevingsvergunning 

 

 

Gemeenten moeten de mogelijkheden van de Wet schuldsanering 

natuurlijke personen (Wsnp) beter benutten. Niet alle gemeenten maken 

daar nu optimaal gebruik van. Een wijziging van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening (Wgs) moet gemeenten helpen bij de vroegsignalering 

van mensen met schulden. Daarnaast moeten schuldeisers beter gaan 

meewerken aan het minnelijk traject. Lees verder 

 

 

 

Bouwconvenant 

klimaatadaptief bouwen 

Het is onverteerbaar dat het Rijk geld als water lijkt te hebben, maar dat 

gemeenten sinds de start van het kabinet honderden miljoenen minder 

hebben gekregen dan was afgesproken. Het is nu al het derde jaar op rij 

dat het kabinet het geld niet uitgegeven krijgt. Gevolg: gemeenten krijgen 

hun begroting niet rond en kampen met gigantische tekorten. Het water 

staat gemeenten aan de lippen. Lees verder 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/regionaal-raadsledennetwerk-tegen-ondermijning-van-start
https://www.krimpenaandenijssel.nl/krimpenssymposium
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2019/bermbloei-maaien/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-regio-den-haag-slaan-handen-ineen-op-jeugdzorg
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-regio-den-haag-slaan-handen-ineen-op-jeugdzorg
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tegenstand-basisinkomen-slinkt.10776574.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tegenstand-basisinkomen-slinkt.10776574.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingsvisie-omgevingsplan-vergunning-en-programma/nieuws/spiekbriefje-omgevingsvergunning-beschikbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingsvisie-omgevingsplan-vergunning-en-programma/nieuws/spiekbriefje-omgevingsvergunning-beschikbaar
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minnelijk-schuldhulptraject-moet-beter.10828247.lynkx
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2019/klimaatadaptief/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2019/klimaatadaptief/
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/gemeentefinancien-in-beleidsdossiers/nieuws/prinsjesdag-eerste-reactie-vng-op-rijksbegroting-2020
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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 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)  

Zaterdag 28 september 2019  Krimpen Smart City Symposium, 10.00 – 
13.30 uur, raadhuisplein 2 Krimpen aan den 
IJssel 

Gemeente Krimpen aan den IJssel (meer informatie 
zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 38)  

Vrijdag 4 oktober 2019 Klassenbezoek@gemeentehuis, 10.00 – 
12.00 uur, raadszaal stadhuis Delft  

ProDemos (meer informatie zie nieuwsbrief week 38)  

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)  

Vrijdag 29 november 2019 VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV, 
09.30 – 16.00 uur, NBC Congrescentrum 
Nijmegen 

VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 38)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

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

