
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 42 oktober 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Expertiseteam  

2  Experimenteren 

3  Ambtenaren 

4 Energiegebruik 

5  Grond 

6 Jongeren 

7 Controle 

8  Doen  

9 Samenspel 

10 Standaarden 

11 Europa dichtbij 

12 Tegenvaller 

13 Najaarscongres 

14 Bestemmingsplan 

15 Maak de stad 

16 Metropoolregio 

17 Uitnodigingen 

Expertiseteam Lokale Politieke Partijen 

Een nieuw digitaal systeem zit er voor de komende Tweede 

Kamerverkiezingen niet in, wel staan er experimenten op stapel met 

‘handzame stembiljetten’ die tevens scanbaar zijn. De vraag is nog hoe lang 

deze experimenten gaan duren en in hoeverre gemeenten daarbij een keuze 

hebben. Lees verder 

Versnipperd beleid en gebrek aan concrete doelstellingen bij gemeenten en 

provincies staan de ontwikkeling van een circulaire economie in de weg. De 

urgentie van een kringloopeconomie wordt nog veel te weinig gevoeld. Dat 

concludeert een taskforce onder leiding van Winnie Sorgdrager in het 

adviesrapport ‘Herijking afvalstoffen’. Lees verder 

Wilt u huiseigenaren in uw gemeente helpen om energie te besparen? 

Gemeenten kunnen van 9 oktober tot en met 14 november 2019 een 

aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie 

Energiegebruik (RRE). Lees verder 

Snijden in sociaal domein 

doet pijn 

Experimenteren bij komende verkiezingen 

Gemeenteambtenaren in de participatiesamenleving hebben andere 

vaardigheden, een andere werkhouding en soms meer vrijheid nodig om hun 

werk goed te kunnen doen. Eigen collega's blijken de grootste hindermacht. 

Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University in zes gemeenten. Lees verder 

 

Regeling Reductie Energiegebruik 

Ambtenaren zitten vooral elkaar in de weg 

Circulaire economie komt niet van de grond 

Welke verschillen bestaan er tussen lokale politieke partijen en nationale 

partijen als het gaat om financiering, opleiding en vorming, opbouw van 

expertise, wetenschap, invulling van politiek-bestuurlijke functies, etc.? Het 

Expertiseteam Lokale Politieke Partijen gaat dat uitzoeken. Lees verder 

 

 

 

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/burgerzaken/vooral-nog-experimenteren-bij-komende-verkiezingen/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/circulaire-economie-komt-niet-van-de-grond.11051460.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/energie-en-klimaat/nieuws/regeling-reductie-energiegebruik
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/snijden-in-sociaal-domein-doet-pijn.11064086.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/snijden-in-sociaal-domein-doet-pijn.11064086.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/ambtenaren-zitten-vooral-elkaar-in-de-weg.11052095.lynkx
https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenteraad/vng-team-zoekt-oplossingen-voor-lokale-partijen/
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/expertiseteam-lokale-politieke-partijen-van-start
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Laat raad eigen externe controle regelen 

 

 

 

 

Bescherming tegen datarisico’s 

 

Gemeenteraden kunnen zelf goed inschatten hoe de rekenkamerfunctie 

bijdraagt aan de controle door de raad. De raad moet zelf kunnen 

bepalen of raadsleden hierin plaatsnemen, enkel mogen adviseren of hier 

geen onderdeel van mogen uitmaken. Het lokale karakter draagt bij aan 

het draagvlak en doorwerking in beleid van rekenkameronderzoeken. 

Immers, laat de raad in zijn eigen kracht staan. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Tijdens het congres 'Doen wat werkt in het sociaal domein' op 10 en 24 maart 

2020 staan instrumenten en inspirerende praktijkvoorbeelden centraal die zijn 

gericht op preventie en samenwerking. Wilt u uw eigen voorbeeld 

presenteren? Meld uw praktijkvoorbeeld dan aan voor het congres. Lees 

verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

Standaarden nodig voor open data  
Er zijn standaarden nodig voor het aanleveren van open data door 

gemeenten. Dat is een van de conclusies die Jesse Hablé van de TU Delft 

trekt in zijn masterscriptie, die hij schreef bij Open State Foundation. Lees 

verder 

 

 

 

 

 

 

Week tegen 

Kindermishandeling 2019 

Presentatie Klimaatakkoord beschikbaar 

 

 

'Doen wat werkt in het sociaal domein' 

   
 

 

 

 

Regiofondsen  

80 procent van de Nederlanders is zich er niet van bewust dat de Europese Unie 

met allerlei fondsen steden en regio’s steunt. Dat blijkt uit de deze week 

gepresenteerde Eurobarometer. Of het nu gaat om EFRO-subsidies, waaruit 

Nederland de afgelopen jaren een half miljard euro haalde, of het Europees 

Sociaal Fonds (ESF) voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt – sinds 2014 goed voor 

507 miljoen euro: acht op de tien Nederlanders hebben er geen enkele notie 

van. Lees verder 

Betere kansen op werk voor jongeren 

Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de 

arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren willen versterken, kunnen nu 

gebruik maken van de geheel vernieuwde Participatiescan. Lees verder 

In de aanloop naar de besluitvorming over het Klimaatakkoord op de BALV, 

hebben gemeenten aangegeven behoefte te hebben aan een algemene 

presentatie over het Klimaatakkoord. Deze is nu beschikbaar. Lees verder 

Panorama Delft 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt in het najaar van 2019 een 

aantal regionale bijeenkomsten over de ondersteuning van raadsleden. De 

uitnodiging is bijgevoegd. 

Samenspel tussen raad en griffie 

 

Verbetertraject WMO 

hulpmiddelen 

 

 

Pieter de Hooch in Delft 

open voor het publiek! 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/bescherming-tegen-risico-s-algoritmegebruik.11064101.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/laat-de-raad-zijn-eigen-externe-controle-regelen
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein%20%20/nieuws/congres-sociaal-domein-presenteer-uw-praktijkvoorbeeld
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein%20%20/nieuws/congres-sociaal-domein-presenteer-uw-praktijkvoorbeeld
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/gebrek-aan-standaarden-voor-open-data-bij.11081369.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/gebrek-aan-standaarden-voor-open-data-bij.11081369.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://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/huhh-…-regiofondsen-nooit-van-gehoord.11083110.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/participatiescan-betere-kansen-op-werk-voor-jongeren
https://vng.nl/onderwerpenindex/energie-en-klimaat/klimaatakkoord/nieuws/presentatie-klimaatakkoord-beschikbaar
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/panorama-delft/?root=top
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/verbetertraject-wmo-hulpmiddelen-binnenkort-van-start
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/verbetertraject-wmo-hulpmiddelen-binnenkort-van-start
https://mailchi.mp/b6216fd0b334/update-kaartverkoop-pieter-de-hooch-van-start-3622965?e=33e21d1ab3
https://mailchi.mp/b6216fd0b334/update-kaartverkoop-pieter-de-hooch-van-start-3622965?e=33e21d1ab3


 

 

PAGINA 3 NIEUWSBRIEF GRIFFIE WEEK 42 OKTOBER 2019 

  

 

Het kabinet heeft voor 2019 en 2020 € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor 

de arbeidsmarktregio’s. Deze middelen zijn bedoeld als extra impuls voor 

de publiek-private samenwerking gericht op arbeidstoeleiding van 

mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar 

werk vinden. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

 

Terug naar boven 

 

Uitnodiging najaarscongres PZH en VZHG 

  
 

 

 

Raad op zaterdag  

 

 

 

Infra slimmer met AI 

Het tekort aan woningen en de concurrentie op de koopmarkt jaagt de 

prijzen op. Gemeenten staat één specifiek instrument ter beschikking om 

nieuwbouw voor deze groep te reserveren, namelijk het opnemen van de 

bestemming ‘Sociale koopwoning’ in het bestemmingsplan. Platform31 

onderzocht de ervaringen met dit instrument. Lees verder 

Financiële tegenvaller voor gemeenten 

 

 

 

Sociale koopwoning in bestemmingsplan 

Digitalisering 

Woensdag 16 oktober gaat het Do IoT Fieldlab bij de TU Delft van start. Een 

proeftuin op The Green Village waar ondernemers kunnen experimenteren 

met toepassingen die gebruik maken van nieuwe digitale verbindingen, 

waaronder 5G. Lees verder 

Komkommerweg 

Dinsdag 8 oktober werd de Komkommerweg in Pijnacker officieel 

opgeleverd. Dat gebeurde in aanwezigheid van MRDH-vertegenwoordiger 

Simon Fortuyn, wethouder Ilona Jense en gedeputeerde Floor Vermeulen. 

Lees verder 

 

Dag van de 

Duurzaamheid 

 

 

 

De provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 

houden op vrijdag 15 november in Oegstgeest het najaarscongres. In de 

bijgevoegde uitnodiging leest u meer over het programma, tijdstippen en 

de locatie.  

Save the date: Ons Delft, maak de stad 
 

 

Waar blijft miljard voor 

jeugd? 

De gemeente houdt samen met andere partijen in de stad op zaterdag 16 

mei 2020 de tweede editie van Ons Delft, maak de stad! Doe je mee? In de 

bijlage treft u een sfeerimpressie plus een oproep om mee te doen.  

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/financiele-tegenvaller-voor-gemeenten-perspectief-op-werk
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raad-op-zaterdag-gaat-verder-in-assen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/rijkswaterstaat-maakt-infra-slimmer-met-ai.11064091.lynkx
https://www.platform31.nl/nieuws/sociale-koopwoningen-in-het-bestemmingsplan
https://mrdh.nl/nieuws/drie-vragen-saskia-bruines-over-digitalisering-economie
https://mrdh.nl/nieuws/komkommerweg-officieel-opgeleverd
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/medewerkers-van-delfland-zetten-zich-in-voor-de-dag-van-de-duurzaamheid
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/medewerkers-van-delfland-zetten-zich-in-voor-de-dag-van-de-duurzaamheid
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/waar-blijft-miljard-voor-jeugd.11072670.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/waar-blijft-miljard-voor-jeugd.11072670.lynkx
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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 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 2019 

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

Delftse Maakweken (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 41)  

Maandag 21 oktober 2019 Bijeenkomst Samenspel tussen raad en 
griffie, 19.45 – 22.00 uur, Roosendaal, 
aanmelden 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (meer 
informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 42)  

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)  

Woensdag 30 oktober 2019 Resultaten Panorama Delft, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 42) 

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)  

Dinsdag 19 november 2019 Bijeenkomst Samenspel tussen raad en 
griffie, 19.45 – 22.00 uur, Alphen aan den 
Rijn, aanmelden 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (meer 
informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 42) 

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)  

Zaterdag 16 mei 2020 Ons Delft, maak de stad!, programma volgt Gemeente Delft en partners (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 42)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/samenspel-tussen-raad-en-griffie-roosendaal
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/
https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/samenspel-tussen-raad-en-griffie-alphen-aan-den-rijn

