
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 41 oktober 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Centraal tellen  

2  Leidraad 

3  Jeugdzorg 

4 Diversiteit 

5  Herfstreces 

6 Stadsgesprek 

7 Transitievisie 

8  Toegankelijkheid  

9 Middenhuur 

10 Minimale norm 

11  Gemeentefonds 

12 Reiswijzer 

13 Europa dichtbij 

14 Klassenbezoek 

15 Thuiszitters 

16 Participatie 

17 Reminder 

18 Metropoolregio 

19 Uitnodigingen 

Facultatieve regeling centraal tellen 

Op 15 oktober is de Leidraad beschikbaar voor gemeenten. Dit is 2 weken 

later dan gepland, vanwege optimalisatie van de viewer voor de gebruiker. 

De Leidraad is een hulpmiddel voor gemeenten die zij kunnen gebruiken bij 

het opstellen van de Transitievisie Warmte. Lees verder 

Na het succes van de ZomerRaad is er tijdens het komend najaarsreces op 

woensdag 23 oktober de HerfstRaad. De HerfstRaad is een inspirerende dag 

om u optimaal voor te bereiden op de begrotingsbehandelingen die na het 

najaarsreces plaatsvinden. Lees verder 

Lokale en regionale overheden hebben een belangrijke rol bij het 

tegengaan van haatdragende taal en het bevorderen van diversiteit. 

Samenwerking tussen de publieke sector en de maatschappij is de sleutel tot 

het voorkomen en bestrijden van sociaal-culture segregatie in wijken, 

instituties en publieke plekken. Lees verder 

Delftse Maakweken 

Leidraad aardgasvrije wijken uitgesteld 

Medewerkers in de jeugdzorg rekenen op een salarisverhoging van 4 procent 

volgend jaar, plus een gecombineerde toeslag tot 1000 euro. De sector verwijst 

naar extra middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld. ‘We doen een 

dringend beroep op de gemeenten om dat geld nu ook in de jeugdzorg te 

laten landen.’ Lees verder 

 

Lokale overheden voor diversiteit 

‘Besteed extra geld echt aan jeugdzorg’ 

Samen kennis opdoen in het herfstreces 

De Ministerraad heeft vrijdag 27 september ingestemd met het wetsvoorstel 

Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. Het wetsvoorstel verbetert 

de procedure voor de vaststelling van de uitslag van verkiezingen. Er komt 

meer gelegenheid voor het corrigeren van telfouten, daarnaast wordt het 

telproces transparanter en beter controleerbaar. Lees verder 

 

Op woensdag 16 oktober bent u vanaf 19.30 uur welkom bij een stadsgesprek 

in de Nieuwe Kerk over ‘de druk van geluk’. Meer informatie over de sprekers 

en het programma vindt u in de bijgevoegde uitnodiging.  

Uitnodiging stadsgesprek ‘de druk van geluk’ 

https://vng.nl/onderwerpenindex/energie-en-klimaat/aardgasvrije-wijken/nieuws/leidraad-aardgasvrije-wijken-uitgesteld
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/herfstraad-met-prodemos-samen-kennis-opdoen-in-het-herfstreces
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/lokale-autonomie-in-europa/nieuws/lokale-overheden-voor-diversiteit-en-tegen-haatdragende-taal
https://www.maakweken.nl/
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/oproep-sector-besteed-extra-geld-echt-aan-jeugdzorg/
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/verkiezingen-referenda/nieuws/wijziging-kieswet-facultatieve-regeling-centraal-tellen
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Digitale toegankelijkheid is ondermaats 

 

 

 

 

Provincies kopen samen energie 

in 

 

Websites en apps van Nederlandse gemeenten zijn vaak onduidelijk en 

slecht bereikbaar. Van alle 355 gemeentewebsites voldoet minder dan 

een kwart (23 procent) van de homepagina’s aan de vastgestelde 

toegankelijkheidsrichtlijnen. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling vernieuwd 

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is al jaren hét handboek voor publiek-

private samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Sinds het verschijnen van de 

laatste Reiswijzer in 2011 is er het nodige veranderd. Daarom is deze uitgave 

geheel vernieuwd. Lees verder 

Door de toegenomen gemeentelijke taken en versplintering in de raad is de 

werkdruk van raadsleden gestegen en daarmee de behoefte aan ondersteuning 

en advisering toegenomen, stellen de griffiers. Er moet daarom een norm komen 

voor een minimale omvang van elke griffie. Lees verder 

 

 

 

 

 

Week tegen 

Kindermishandeling 2019 

Private partijen investeren in middenhuur 

 

 

Minimale norm voor griffie nodig 

   
 

 

 

 

Europese subsidie 

Onlangs heeft het Urban Innovative Actions (UIA) subsidieprogramma een vijfde 

oproep gedaan voor subsidieaanvragen van stedelijke projecten met een 

innovatief karakter. Dit subsidieprogramma biedt lokale autoriteiten steun bij het 

doorzetten van stedelijke innovatie op basis van een breed scala aan thema’s. 

Tot 12 december 2019 is het mogelijk om stedelijke projecten aan te melden. 

Lees verder 

Stappenplan Transitievisie Warmte 

Wilt u een Transitievisie Warmte gaan opstellen, maar weet u niet goed 

waar of hoe te beginnen? Of weet u eigenlijk nog niet goed wat een 

Transitievisie Warmte inhoudt? Het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije 

Wijken heeft hiervoor een stappenplan gemaakt. Lees verder 

Rabobank en gebiedsontwikkelaar BPD gaan iets doen aan de grote 

woningvraag onder middeninkomens. Uit het nog op te richten BPD 

Woningfonds worden de komende tien jaar 15.000 woningen ontwikkeld. 

Dat zijn energiezuinige, duurzame, middeldure huurhuizen, met gemiddelde 

huurprijzen tussen de 650 en 1250 euro per maand. Lees verder 

Landelijke Dag van de 

Kinderburgemeesters 

De VNG houdt op woensdag 30 oktober van 17.0 tot 20.00 uur in haar kantoor aan 

de Nassaulaan in den Haag een bijeenkomst over de herziening van het 

gemeentefonds. Meer over het programma leest u in de bijgevoegde uitnodiging.  

Bijeenkomst herziening gemeentefonds  

Plannen voor het Agathaplein 

 

 

 Stimuleringsregeling 

Klimaatadaptatie  

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/provincies-doen-inkoop-energie-samen.10993123.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/provincies-doen-inkoop-energie-samen.10993123.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/gemeenten-zien-nut-ondertitels-bij.11044833.lynkx
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/digitale-toegankelijkheid-is-ondermaats/
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/grondbeleid/nieuws/reiswijzer-gebiedsontwikkeling-geheel-vernieuwd
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/minimale-norm-voor-griffie-nodig.11013882.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/europese-subsidie-voor-innovatieve-stedelijke-projecten/
https://vng.nl/onderwerpenindex/energie-en-klimaat/aardgasvrije-wijken/nieuws/stappenplan-transitievisie-warmte-staat-online
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/private-partijen-investeren-in-middenhuur.11032598.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/kinderen-leren-over-democratie-met-kinderraad-en-kinderburgemeesters
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/kinderen-leren-over-democratie-met-kinderraad-en-kinderburgemeesters
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/plannen-voor-het-agathaplein-een-terugblik/?root=top
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/delfland-draagt-dit-jaar-nog-eens-150-000-euro-bij-aan-waterbergende-maatregelen-stimuleringsregeling-klimaatadaptatie-weer-open
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/delfland-draagt-dit-jaar-nog-eens-150-000-euro-bij-aan-waterbergende-maatregelen-stimuleringsregeling-klimaatadaptatie-weer-open
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Leerlingen van vmbo-4TL van het Stanislas College doen op vrijdag 18 

oktober van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur mee aan  

Klassenbezoek@gemeentehuis van ProDemos. Raads- en commissieleden 

zijn weer van harte welkom om deze leerzame bijeenkomst (deels) bij te 

wonen. Uw aanwezigheid wordt met name het laatste half uur op prijs 

gesteld, omdat de leerlingen u dan vragen stellen. Aanmelden via 

relst@delft.nl.    

 

 

 

Reminder International School Delft 

 

 

Vorige week ontving u bij deze nieuwsbrief de uitnodiging van de 

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

de school te bezoeken. De school houdt een informatiebijeenkomst 

speciaal voor Delftse raads- en commissieleden. Op verzoek van de 

school ontvangt u nogmaals deze uitnodiging. 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

 

Terug naar boven 

 

Gemeenten aan de bak met ‘thuiszitters’ 

 
 
 

 

 

Greenport West-Holland 

 

 

 

Wgr; de omgekeerde 

wereld? 

Hoe betrokken zijn inwoners en willen zij überhaupt wel betrokken worden 

bij vraagstukken in de gemeente, wijk of buurt? Dinsdagmiddag 1 oktober 

stond tijdens de kennismiddag de vraag centraal: “Wat weten wij al van 

onze (soorten) inwoners als het gaat om hun participatie, betrokkenheid en 

mate waarin zij invloed uit (proberen) te oefenen ?”. Lees verder 

Raadsleden gezocht voor klassenbezoek 

 

 

 

 

Dinsdag 29 oktober om 16.00 uur is het Metropoolcafé in Dudok Den Haag 

(Hofweg 1A). Adri Duivesteijn, voorheen wethouder in Den Haag en Almere 

en senator in de Eerste Kamer,  praat over de samenwerking in de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Philip Drontmann (aliantiemanager) 

en Wieb Folkerts (TNO) vertellen over de nieuwe testlocatie met 

zonnepanelen in het Oostvoornse Meer. Er is een interview met Pieter Litjens, 

directeur van CROW over verkeersveiligheid en Monique Verhoef presenteert 

een column: de fiets is er niet voor niets! Lees verder 

 

Politiek Dier 

Participatie inzichten grote gemeenten 

 

Gemeenten moeten meer dan nu de regie nemen om jongeren met een 

afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, vindt het kabinet. Het kabinet gaat 

in kaart brengen hoe gemeenten dat kunnen doen. Daarbij wordt ook 

gekeken naar de mogelijkheid om binnen het sociaal domein gegevens 

van jongeren met elkaar te delen. Het kabinet bereidt een wetswijziging van 

de Participatiewet voor. Lees verder 

  

 

Uitnodiging Metropoolcafé 

 

mailto:relst@delft.nl
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/b0123ab46b1650c8/93032cdb165fc944
https://www.gemeente.nu/bestuur/raadsleden-die-verantwoording-afleggen-aan-het-college/
https://www.gemeente.nu/bestuur/raadsleden-die-verantwoording-afleggen-aan-het-college/
https://www.lokale-democratie.nl/wat-weten-wij-al-participatie-inzichten-uit-de-grote-gemeenten
https://mrdh.nl/nieuws/metropoolcaf%C3%A9-29-oktober
https://mijndb.dierenbescherming.nl/archief?xh=5b0217ba10b2ae0884b4fd12b52694577b65d97e856b6d21be05ef8c6d175a02d83826ac9047d062e89c37e458d1ef63268ff99902300d45b98ddd66e50eb270&xzine_id=262&email=griffie@delft.nl&r=85117596
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-moeten-aan-de-bak-met-thuiszitters.11013887.lynkx
https://mailchi.mp/mrdh.nl/uitnodiging-metropoolcaf-29-oktober-2019?e=4e89056136
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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 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 en 41)  

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 16 oktober 2019 Stadsgesprek ‘De druk van geluk’, 19.30 uur, 
Nieuwe Kerk Delft  

Protestantse gemeente Delft (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 41)  

Maandag 21 tot zaterdag 26 
oktober 

Delftse Maakweken, 13.30 – 17.30 uur, 
Poptapark Pad van Troje Delft  

Delftse Maakweken (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 41)  

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)  

Woensdag 23 oktober 2019 HerfstRaad, 09.30 – 16.30 uur, stadhuis 
stadhuisplein 1 Amersfoort, aanmelden 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en 
ProDemos (meer informatie zie nieuwsbrief week 41)  

Woensdag 23 oktober 2019 Plannen voor het Agathaplein: een terugblik, 
20.00 uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein 
4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 41)  

Zaterdag 26 oktober 2019 Voorstelling Elektra, 18.00 – 19.00 uur, 
Poptapark Pad van Troje Delft 

Delftse Maakweken (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 41)  

Dinsdag 29 oktober 2019 Metropoolcafé, 16.00 – 18.00 uur, Dudok 
studio Hofweg 1a Den Haag, aanmelden   

MRDH (meer informatie zie nieuwsbrief week 41)  

Woensdag 30 oktober 2019 Bijeenkomst herziening gemeentefonds, 
17.30 – 20.00 uur, VNG-kantoor Nassaulaan 
10 Den Haag  

VNG (meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief 
week 41)  

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://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/herfstraad-met-prodemos-samen-kennis-opdoen-in-het-herfstreces
https://nl.surveymonkey.com/r/Metropoolcafe
https://dagvandeparticipatie.nl/aanmelden/

