
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 40 oktober 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Thuiszitterspact  

2  Zelfstandig 

3  Verkiezingsproces 

4 Stadsgesprek 

5  Mug 

6 Bodemdaling 

7  Pgb-systeem  

8 Woonoverlast 

9 Consulent 

10  Rekenkamer 

11 Kort geding 

12 Europa dichtbij 

13 Democratie 

14 Waterschappen 

15 Woonstarters 

16 Uitnodiging 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Thuiszitterspact in gesprek over acties 

Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van de G40 op 26 september is het 

startsein gegeven voor het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Het OWZ 

helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van vraagstukken 

op het gebied van wonen en zorg voor ouderen die langer zelfstandig thuis 

willen wonen. Lees verder 

 

Burgemeester Marja van Bijsterveldt en rector/voorzitter van de TU Delft Tim 

van der Hagen gaan op 2 oktober (vanavond) bij TOPdelft in het 

Prinsenkwartier weer in gesprek met de stad over hun visie op de verbinding 

tussen de TU Delft en de stad. Beide bestuurders vertellen over wat er 

allemaal gebeurt, welke perspectieven ze voor ogen hebben en met welke 

vraagstukken ze op dit moment bezig zijn. In dit gesprek ligt de focus op stad 

en campus. Lees verder 

Webinar digitale 

leeromgeving 

Langer zelfstandig thuis wonen 

Gemeenten en de Kiesraad zien het nut er niet van in, maar minister Ollongren 

van Binnenlandse Zaken blijft bij haar voorstel om in elke gemeente voortaan 

centraal de stemmen vast te stellen na verkiezingen. Het kabinet gaf vrijdag 

groen licht voor het bekritiseerde wetsvoorstel van de minister. Gemeenten 

maakten afgelopen zomer duidelijk dat ze het voorstel niet zien zitten. Lees 

verder 

 

Stadsgesprek met burgemeester 

Groen licht voor ‘beter’ verkiezingsproces 

Groene stad ook paradijs voor mug 

Het laatste jaar van het Thuiszitterspact gaat in. De ondertekenaars van het 

pact willen de aanpak een extra impuls geven om het aantal thuiszitters terug 

te dringen. Op 27 september gingen de pactpartners in gesprek met jongeren 

over de acties die zijn uitgezet na de vorige top. Lees verder 

 

De noodzakelijke vergroening en vernatting van de stad heeft een keerzijde: 

het behaagt ook de plaagdieren als muggen en teken. Gemeenten moeten 

volgens ecoloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research 

actiever met de problematiek bezig gaan. Lees verder 

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/wonen-begeleiding-en-zorg/nieuws/langer-zelfstandig-thuis-wonen
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/stadsgesprek-met-burgemeester-en-rector-tu-delft/?root=top
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/webinar-digitale-leeromgeving-geheel-terug-te-zien
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/webinar-digitale-leeromgeving-geheel-terug-te-zien
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/burgerzaken/ollongren-houdt-vast-aan-verbetering-verkiezingsproces/
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/burgerzaken/ollongren-houdt-vast-aan-verbetering-verkiezingsproces/
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/vsvleerplichtwet/nieuws/thuiszitterspact-we-leggen-ons-er-niet-bij-neer
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/groene-stad-ook-paradijs-voor-mug.10939765.lynkx
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Op weg naar een nieuw pgb-systeem 

 

 

 

 

Raadsledennieuwsbrief 

 

Het huidige systeem voor verwerking en uitbetaling van het 

persoonsgebonden budget (pgb) kan toegankelijker en eenvoudiger. Een 

nieuw systeem (PGB 2.0) is in ontwikkeling. Per ledenbrief informeren we 

over de voortgang van de implementatie van PGB 2.0. Lees verder 

 

 

Kort geding jeugdhulpregio Haaglanden 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 Aanbieders van specialistische jeugdhulp in de jeugdhulpregio Haaglanden 

hebben een kort geding aangespannen tegen de inkopende gemeenten. 

Die willen resultaatgerichte bekostiging invoeren. Het kort geding speelt 

deze maand. Lees verder 

Volgens Berenschot gaat 25 tot 29 procent van de budgetten voor Wmo en 

jeugdhulp naar de ‘coördinatie’ van deze taken. Dit kan omlaag, denkt het 

adviesbureau, als de consulent een meer centrale rol krijgt in de gemeentelijke 

organisatie. Lees verder 

 

 

 

 

 

Week tegen 

Kindermishandeling 2019 

‘Samenwerking nodig tegen woonoverlast’ 

 

 

‘Consulent kan zorg efficiënter maken’ 

   
 

 

 

 

Europese pensioenen 

De nood voor pensioenhervormingen is een internationaal probleem, maar 

vereist nationale oplossingen. Dat zegt Aitor Emaldi, secretaris-generaal van 

EAPSPI, een Europees kennisplatform voor pensioeninstituten in de publieke 

sector. De Spanjaard ziet een trend naar individualisering wat betreft risico. Lees 

verder 

Nationaal congres bodemdaling 2019 

Het plenaire programma is rond! Bovendien zijn de eerste honderd 

aanmeldingen al binnen. Het is dan ook hoog tijd u officieel uit te nodigen 

voor het nationaal congres bodemdaling op 21 november aanstaande in 

Fort Voordorp nabij Utrecht.  Lees verder 

 Woningcorporaties dringen aan op betere samenwerking tussen 

gemeenten, zorg, welzijn en politie bij woonoverlast. Ze zien alle vormen van 

overlast stijgen en slaan alarm. ‘De samenwerking moet en kan beter.’ Lees 

verder 

Dag van de Participatie! 

 

Cultuur en kwaliteit versterk je niet met een structuurwijziging. Dat stelt de VNG in 

een position paper met het oog op een Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel 

waarin men de rekenkamerfunctie wil afschaffen in de Tweede Kamer. Lees 

verder 

VNG-position paper Lokale Rekenkamer  

Innovatiepact van de 

Greenport 

 

 

Pieter de Hooch in Delft 

https://us5.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=1cab247ff6b2157eacb121e66&id=9f00fc56cc
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/persoonsgebonden-budget-pgb/nieuws/op-weg-naar-een-nieuw-pgb-systeem
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/kort-geding-in-jeugdhulpregio-haaglanden.10939769.lynkx
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/consulent-kan-zorg-efficienter-maken/
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://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/europese-pensioenen-zijn-een-ratjetoe.10917325.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/europese-pensioenen-zijn-een-ratjetoe.10917325.lynkx
http://www.slappebodem.nl/cmsmodules/newsletters/cmspages/getnewsletterissue.aspx?issueid=251
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/wonen/betere-samenwerking-nodig-tegen-woonoverlast/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/wonen/betere-samenwerking-nodig-tegen-woonoverlast/
https://www.lokale-democratie.nl/wetenschap-en-praktijk-op-de-dag-van-de-participatie
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien%20/nieuws/vng-position-paper-over-lokale-rekenkamer
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien%20/nieuws/vng-position-paper-over-lokale-rekenkamer
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/hoogheemraadschap-van-delfland-ondertekent-innovatiepact-van-de-greenport
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/hoogheemraadschap-van-delfland-ondertekent-innovatiepact-van-de-greenport
https://mailchi.mp/c3efb23a29a7/update-kaartverkoop-pieter-de-hooch-van-start-3601773?e=33e21d1ab3
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Voor het onderhouden en waarborgen van de democratische rechtsstaat 

is ieders inzet nodig. Die oproep deed commissaris van de Koning Jaap 

Smit tijdens de jaarlijkse Statenontmoeting van de provincie Zuid-Holland, 

dit jaar in rijksmonument De Remise in Den Haag. “Het is zaak onze 

democratie zo vorm te geven dat onze inwoners zeggen: ja, die 

democratie is ook van mij.” Lees verder 

 

Starters op de woningmarkt krijgen het steeds moeilijker. Dat is niet alleen 

een zorg van de starter, maar ook een maatschappelijk probleem. 

Verschillende partijen vinden dat de starters op de woningmarkt meer 

aandacht verdienen en slaan de handen ineen. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

Ov-probeerpas 

Mensen die nu drie dagen met de auto naar het werk gaan, kunnen de 

komende periode nog profiteren van maximaal 2 x 4 weken kosteloos 

openbaar vervoer. Een voorwaarde is wel dat de werkgever zich heeft 

aangesloten voor deze actie bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland of De 

Verkeersonderneming. Voor de werknemer zitten er geen kosten aan 

verbonden. Het doel van de actie is om werknemers op een laagdrempelige 

manier kennis te laten maken met het openbaar vervoer. De ov-probeerpas 

is een initiatief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in samenwerking 

met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming. Lees 

verder 

Terug naar boven 

 

Waterschappen zuiveren steeds beter 

 
 
 

 

 

Tweede termijn voor Jaap 

Smit 

 

 

 

Raadsleden voelen zich 

bedreigd 

 

‘Ja, die democratie is ook van mij’ 

 

 

 

Woonstarters krijgen meer aandacht 

 

 

Studenten zetten zich in 

voor Delft 

Uitnodiging International School Delft  

 

Zuiverder water, minder restafval en slib en ook nog eens minder kosten. De 

zuivering van afvalwater door de waterschappen wordt steeds efficiënter. 

Lees verder 

 

 

 

Nieuwsbrief 

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

International School Delft om op vrijdag 11 oktober, van 13.00 tot 15.30 uur 

de school te bezoeken.  

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2019/democratie/
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/nieuws/meer-aandacht-voor-starters-dankzij-platform-woonstarters
https://mrdh.nl/nieuws/ov-probeerpas-werknemers-regio-rotterdam-haaglanden-en-rijnland
https://mrdh.nl/nieuws/ov-probeerpas-werknemers-regio-rotterdam-haaglanden-en-rijnland
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2019/ps-zuid-holland/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2019/ps-zuid-holland/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/dreigen-met-vervolging-is-een-vorm-van-ondermijning
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/dreigen-met-vervolging-is-een-vorm-van-ondermijning
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/studenten-zetten-zich-in-voor-delft/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/studenten-zetten-zich-in-voor-delft/?root=top
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/waterschappen-zuiveren-afvalwater-steeds-beter.10972405.lynkx
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user347/DWO%20Nieuwsbrief%2064.pdf
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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 2 oktober 2019 Stadsgesprek met burgemeester en rector 
TU Delft, 20.00 uur, Prinsenkwartier Sint 
Agathaplein 4 Delft  

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 40)  

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)  

Vrijdag 11 oktober 2019 Informatiemiddag International School Delft 
voor Delftse raads- en commissieleden, 
13.00 – 15.30 uur, Jaffalaan 9 Delft  

International School Delft (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 40)  

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 16 oktober 2019 Studenten Initiatieven Avond, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 40)  

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)  

Maandag 4 november 2019 Dag van de Participatie, 8.30 – 17.30 uur, 
NBC Congrescentrum Nieuwegein, 
aanmelden 

Ministeries IW en BZK, (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 40)  

Donderdag 21 november 
2019 

Nationaal congres bodemdaling 2019, 10.30 
– 16.30 uur, Fort Voordorp Utrecht 

Platform Slappe Bodem (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 40)  

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
https://dagvandeparticipatie.nl/aanmelden/

