
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 39 september 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Klimaatakkoord  

2  Bottleneck 

3  Werkgeversrol 

4 Inburgering 

5  Parkeren Delft 

6 Veilig open WiFi 

7  CETA-verdrag  

8 Gemeenteraadsdebat 

9 Arbeidsmarkt 

10  Dialoogdiners 

11 Gemeenten 

12 Europa dichtbij 

13 Proeftuin 

14 Praat 

15 Rekenkamer 

16 Insecten 

17 Rijksbegroting 

18 Metropoolregio 

19 Uitnodigingen 

VNG toetst Klimaatakkoord bij gemeenten 

De financiële beheersbaarheid van de jeugdzorg is de grootste bottleneck bij 

gemeenten, op afstand gevolgd door de Wmo. Dat blijkt uit het eerste 

bericht van de visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein. Er 

is bij gemeenten veel animo om de financiën in het sociaal domein door te 

laten lichten. Ruim vijftig gemeenten hebben zich bij gemeentekoepel VNG 

gemeld om aan een traject deel te nemen. Lees verder 

 

De huidige conceptwet Inburgering is voor gemeenten bijna onuitvoerbaar. 

Dit is teleurstellend omdat gemeenten het doel van de wet - inburgeraars zo 

snel mogelijk volwaardig mee laten doen in de samenleving - toejuichen. De 

VNG reageert in een brief aan minister Koolmees op het wetsvoorstel 

Inburgering 2021. Lees verder 

Blokhuis: hulp aan daklozen 

moet beter 

Financiën jeugdzorg grootste bottleneck 

Vanaf komend jaar zal er een nieuwe rechtspositie voor ambtenaren ingaan. 

Dit heeft ook een aantal gevolgen voor de griffie en dus voor de werkgeversrol 

van de raad. Zo wordt de rol van de raad explicieter vastgelegd. Lees verder 

 

VNG kritisch op conceptwet Inburgering 

Werkgeversrol griffie explicieter bij de raad 

Van der Elst zwaait af bij Parkeren Delft 

Gemeenten stelden vorig jaar drie randvoorwaarden aan het Klimaatakkoord: 

haalbaar en betaalbaar, de juiste bevoegdheden voor gemeenten en 

vergoeding van toename uitvoeringslasten. Het VNG bestuur vindt dat voor 

deze fase op alle randvoorwaarden voldoende aanvullende afspraken zijn 

gemaakt. Lees verder 

 

De afgelopen negen jaar was Annet van der Elst het gezicht van 

ParkerenDelft. Daar kwam vorige week verandering in: ze heeft het 

directeurschap overgedragen aan Eric Bavelaar. Bavelaar was eerder 10 jaar 

hoofd van het vakteam Mobiliteit van de gemeente Delft en een aantal 

jaren directeur van de grootste Openbaar Vervoer concessie van 

Connexxion. In het bijgevoegde persbericht leest u hier meer over.  

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein%20%20/nieuws/visitatiecommissie-eerste-bevindingen-sociaal-domein
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/financien-jeugdzorg-grootste-bottleneck.10847126.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/nieuws/vng-kritisch-op-conceptwet-inburgering
https://www.gemeente.nu/sociaal/blokhuis-hulp-aan-daklozen-moet-beter/
https://www.gemeente.nu/sociaal/blokhuis-hulp-aan-daklozen-moet-beter/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/werkgeversrol-griffie-explicieter-bij-de-raad
https://vng.nl/onderwerpenindex/energie-en-klimaat/klimaatakkoord/nieuws/vng-toetst-klimaatakkoord-bij-gemeenten
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Lokale zaken in geding door CETA-verdrag 

 

 

 

 

Oplossing stikstofprobleem? 

Nieuwsbrief Zuid-Hollandse gemeenten 

“Dit najaar zal het Nederlandse parlement waarschijnlijk besluiten of het 

instemt met het vrijhandels- en investeringsverdrag CETA dat de EU met 

Canada heeft gesloten. Dit verdrag brengt grote beperkingen en risico’s 

met zich mee voor veel van de 355 Nederlandse gemeenten en de 12 

provincies van Nederland.” Dat schrijft Milieudefensie in de bijgevoegde 

notitie over dit verdrag.   

 

 

Dialoogdiners circulaire economie 

 
  

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

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. De VZHG blikt hierin onder 

meer terug op een werksessie, waarin de rol van de vereniging tegen het 

licht werd gehouden.  

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

Lokale overheden werken op verschillende manieren aan de 

klimaatopgaven. Bestuurders, wetenschappers en opinieleiders zoeken naar 

antwoorden op de vraag hoe een duurzame samenleving het best vorm 

kan krijgen. De VNG organiseert dit najaar drie dialoogdiners voor 

bestuurders. Lees verder 

 

 

 

 

 

Dementie-Event 

 

Week tegen 

Kindermishandeling 2019 

Nationaal Gemeenteraadsdebat 

 

 

    
 

 

 

 

Meerjarig Financieel Kader 

Op 16 september 2019 is de Raad van Algemene Zaken (van de Raad van 

Ministers van de Europese Unie) onder het Finse voorzitterschap wederom 

bijeengekomen om het Meerjarig Financieel Kader (MFK) te bespreken. Lees 

verder 

Delfland over op veilig open WiFi 

Medewerkers en bezoekers van het Hoogheemraadschap van Delfland 

kunnen voortaan gebruik maken van publicroam. Deze WiFi-roamingdienst 

geeft automatisch en veilig toegang tot open WiFi op ruim honderd 

locaties in Nederland. Lees verder 

 Zaterdag 12 oktober organiseert het Nederlands Debat Instituut in 

samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de VNG 

en het ministerie van BZK het Nationaal Gemeenteraadsdebat. Het doel is 

om raadsleden uit het hele land ervaringen te laten uitwisselen en in een 

constructief en levendig debat met elkaar in gesprek te laten gaan over 

actuele vraagstukken. Lees verder 

Meer gemeenten beantwoorden 

e-mail op tijd 

Woensdag 11 september waren alle sectorprojectleiders Banenafspraak vanuit 

overheden en onderwijsorganisaties en de landelijke non-profit aanbieders van 

diensten voor de Banenafspraak bij elkaar. De bijeenkomst werd geopend door 

dhr. Aart van der Gaag. Lees verder 

Bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt 
 

Plastic uit zee, Delfland doet 

mee! 

 

Begrotingsoverschot 

gedempt door uitkeringen 

en zorg 

 

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/infrastructuur/stikstofprobleem-oplosbaar-door-nieuwe-kijk-op-natuur/
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/afval-en-circulaire-economie/nieuws/dialoogdiners-circulaire-economie
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie-event
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/het-meerjarig-financieel-kader-wat-is-de-stand-van-zaken/
https://europadecentraal.nl/het-meerjarig-financieel-kader-wat-is-de-stand-van-zaken/
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/delfland-over-op-veilig-open-wifi-met-publicroam
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/bent-u-ook-bij-het-nationaal-gemeenteraadsdebat
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/steeds-meer-gemeenten-beantwoorden-e-mail-op-tijd.10847127.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/steeds-meer-gemeenten-beantwoorden-e-mail-op-tijd.10847127.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/arbeidsmarktbeleid/nieuws/bouwen-aan-een-inclusieve-arbeidsmarkt
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/onderzoek-naar-plastics-bij-boezemgemaal-schoute-op-scheveningen
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/onderzoek-naar-plastics-bij-boezemgemaal-schoute-op-scheveningen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/begrotingsoverschot-gedempt-door-uitkeringen-en.10898575.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/begrotingsoverschot-gedempt-door-uitkeringen-en.10898575.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/begrotingsoverschot-gedempt-door-uitkeringen-en.10898575.lynkx
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In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u projectinformatie en een brochure 

van Time 4 Your Future. Deze Delftse proeftuin werd het afgelopen jaar 

opgezet als onderdeel van de kabinetsplannen om een Maatschappelijke 

Dienstttijd (MDT) in te voeren.  

 

De invulling van de rekenkamerfunctie dient onder de lokale autonomie 

van de gemeenteraad te blijven. Dit betoogt de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden in een reactie op brieven van de minister van 

Binnenlandse Zaken (BZK) aan de Tweede Kamer. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

Save the date 

Nieuwe banen, toenemende verstedelijking, andere mobiliteitsbehoefte, 

klimaatverandering. Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. 

Veranderingen die we in onze regio met elkaar in goede banen moeten 

leiden. Want samenwerken maakt sterker. De 23 gemeenten in de 

metropoolregio Rotterdam Den Haag dragen daaraan bij vanuit het 

perspectief van economie en bereikbaarheid. Tijdens het jaarlijkse MRDH-

event praten we hier samen over. Vrijdagmiddag 13 december 2019 is het 

tijd voor De Verandering. Een ontmoeting tussen overheden, 

kennisinstellingen en bedrijfsleven. Reserveer de datum alvast in uw agenda! 

Lees verder 

Terug naar boven 

 

Vereniging voor Raadsleden praat u bij 

 
 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 

 

 

Mini-symposium 

Tuinbouwreststromen en 

insectenkweek 

 

Brochure proeftuin Time 4 Your Future  

 

 

Masterclass 'Insecten zijn om op te vreten' 

Gemeenteraad gaat over rekenkamer 

Het kabinet-Rutte III maakte op Prinsjesdag de plannen bekend voor het 

komende jaar. VNG-medewerkers analyseerden de plannen en zetten de 

gevolgen voor gemeenten op een rij in de bijzondere ledenbrief 'VNG-

reactie op de Rijksbegroting 2020'. Lees verder 

 

Planbureau onderzoekt 

sportdeelname 

 

 

In de bijgevoegde Zomerbrief 2019 praat de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden u bij over de activiteiten van de verenigingen en de plannen 

voor de komende tijd.  

VNG analyseert Rijksbegroting 2020 

 

 

Hardlopers verkennen 

metropoolregio 

Op Wereldvoedseldag, woensdag 16 oktober, kunt u deelnemen aan een 

masterclass over insecten kweken én bereiden. Biobased Greenport West-

Holland, BioBoost én Hogeschool Inholland houden dan de masterclass 

'Insecten zijn om op te vreten'. Lees verder 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/gemeenteraad-gaat-over-samenstelling-rekenkamer
https://www.mrdhevent2019.nl/newsletter/view.php?newsletter=a0540805025cbafc2a424746c1486cfd
https://mailchi.mp/227da8f675fe/buytenbabbels-september-2019?e=d1cdfda526
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/e19055b52fed9eb9/58268006e4f27d72
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/e19055b52fed9eb9/58268006e4f27d72
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/e19055b52fed9eb9/58268006e4f27d72
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-en-verantwoording/nieuws/analyse-rijksbegroting-2020-de-betekenis-voor-gemeenten
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Kansen_op_sportieve_groei
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Kansen_op_sportieve_groei
https://mrdh.nl/nieuws/hardlopers-verkennen-metropoolregio-rotterdam-den-haag
https://mrdh.nl/nieuws/hardlopers-verkennen-metropoolregio-rotterdam-den-haag
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/c65e2d22f7ab1a6d/a937c8cdbec4b26c
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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 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)  

Donderdag 10 oktober 2019 Mini-symposium Tuinbouwreststromen en 
insectenkweek, 12.30 – 15.30 uur, Apollo 14 
Saturnusweg 14 Den Haag, aanmelden  

Biobased Greenport West-Holland (meer informatie 
zie nieuwsbrief week 39)  

Zaterdag 12 oktober 2019 Nationaal Gemeenteraadsdebat, 10.00 – 
14.00 uur, gemeentehuis Hilversum, 
aanmelden  

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 39)  

Woensdag 16 oktober 2019 Masterclass  'Insecten zijn om op te vreten', 
14.00 – 16.45 uur,  InHolland Delft zaal 2.21  
 Rotterdamseweg 141 Delft, aanmelden 

Biobased Greenport West-Holland e.a. (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 39)  

Woensdag 23 oktober 2019 Dementie-Event, 10.30 – 15.30 uur, World 
Forum Churchillplein 10 Den Haag 

Alzheimer Nederland afdeling Delft-Westland-
Oostland (meer informatie zie nieuwsbrief week 39)  

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

VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 38)  

Vrijdag 13 december 2019 MRDH-event De Verandering, 12.00 – 17.00 
uur, Green DNA - locatie Innovatiekracht 
Spijkenisse  

MRDH (meer informatie zie nieuwsbrief week 39)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

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
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/e19055b52fed9eb9/58268006e4f27d72
https://www.debatinstituut.nl/trainingen/nationaal-gemeenteraadsdebat/
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/c65e2d22f7ab1a6d/a937c8cdbec4b26c

