
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 44 oktober 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Dakloosheid  

2  Babyboom 

3  Lunchlezing 

4 Effectiviteit 

5  Terugkeer 

6 Verbeteragenda 

7 Taalcoaches 

8  Burgernet  

9 Ledenvergadering 

10 Lokaal water 

11 Inkoopbureau 

12 Europa dichtbij 

13 LEF-middag 

14 Gebiedsvisie 

15 Delft-Esteli 

16 Ruimte in regels 

17 Politiek café 5G 

18 Metropoolregio 

19 Uitnodigingen 

Oproep aan kabinet: los dakloosheid op 

Tom Wagemans vraagt uw aandacht voor zijn idee om voor elke nieuwe 

geboorte in Delft een ‘babyboom’ te planten. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief leest u hier meer over.  

Van tweehonderd kinderen is bekend dat ze in voormalig IS-gebied 

verblijven. Hoe verloopt de samenwerking als een van deze kinderen 

terugkomt in Nederland? De Raad voor de Kinderbescherming geeft een 

actueel overzicht van wat er op dit moment is geregeld. Lees verder 

Raadsleden vormen in Nederland verreweg de grootste groep politici en 

staan dichter bij inwoners dan politici in de Tweede Kamer. Dit vereist 

specifieke vaardigheden: het snel kunnen beoordelen van een veelheid aan 

voorstellen, complexe informatie verwerken, standpunten innemen, goed 

argumenteren. Lees verder 

Doorstroom naar bijstand fors 

omlaag 

Idee voor ‘babyboom’ gelanceerd   

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) houd op vrijdag 

8 november in het KIVI-gebouw in Den Haag een lunchlezing over toerisme. U 

bent vanaf 11.45 uur welkom. De lezing begint om 12.30 uur.  

 

Vergroot je effectiviteit als raadslid! 

PAL houdt lunchlezing over toerisme 

Terugkeer kinderen uit voormalig IS-gebied 

De VNG waarschuwt voor verdere toename van dak- en thuisloze mensen als 

er nu geen krachtige en gerichte aanpak komt met een forse financiële impuls 

vanuit het Rijk. De Federatie Opvang, RIBW Alliantie en Aedes onderschrijven 

dit. Lees verder 

 

De VNG stelt een verbeteragenda op voor de lokale uitvoering van de Wmo. 

Een belangrijk onderdeel voor verbeteringen op de korte termijn is de looptijd 

van gemeentelijke beschikkingen. Graag gaat de VNG hierover met 

gemeenten in gesprek. Lees verder 

Verbeteragenda lokale toegang Wmo 

https://vng.nl/onderwerpenindex/openbare-orde-en-veiligheid/aanpak-radicalisering/nieuws/terugkeer-van-kinderen-uit-voormalig-is-gebied
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/vergroot-je-effectiviteit-als-raadslid
https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/doorstroom-naar-bijstand-fors-omlaag/
https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/doorstroom-naar-bijstand-fors-omlaag/
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning-en-zorg/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-en-ggz/nieuws/brede-oproep-aan-kabinet-om-dakloosheid-op-te-lossen
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning-en-zorg/vernieuwing-preventie-en-inclusie-via-de-wmo/nieuws/verbeteragenda-lokale-toegang-wmo
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Vernieuwd Burgernet: dit gaat veranderen 

 

 

 

 

Meeste afval op het platteland 

 

De VNG berichtte eerder dit jaar over het vernieuwde Burgernet. Een 

nieuw factsheet van Burgernet informeert gemeenten over de 

(geleidelijke) veranderingen in relatiebeheer, werving en financiële 

bijdragen, dit jaar en in 2020. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

De stimuleringsregeling lokaal water is in het leven geroepen voor 

maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren. Met deze regeling helpt het 

Hoogheemraadschap van Delfland eigenaren van tuinen of percelen - met 

een financiële bijdrage van 30% van de kosten - om uw plan voor een betere 

waterkwaliteit uit te voeren. Lees verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week tegen 

Kindermishandeling 2019 

NVVR houdt algemene ledenvergadering 

 

 

Stimuleringsregeling lokaal water 

   
 

 

 

 

Uitstel benoeming 

Op 9 september presenteerde de nieuwe voorzitter van de Europese 

Commissie, Ursula von der Leyen, haar College van eurocommissarissen. In de 

tussentijd hebben verschillende commissies binnen het Europees Parlement de 

27 kandidaat-commissarissen onderworpen aan officiële hoorzittingen om de 

geschiktheid van hun positionering met bijbehorende portefeuilles te 

beoordelen. De negatieve beoordeling van een drietal kandidaat-

commissarissen zal er waarschijnlijk toe leiden dat de benoeming van de 

nieuwe Europese Commissie wordt uitgesteld tot 1 december 2019. Lees verder 

Taalcoaches trekken het land in 

Hoe communiceer je duidelijker met burgers? De Direct Duidelijk-brigade 

gaat overheden hierbij helpen. Taalcoaches trekken het land in, 

ambtenaren krijgen trainingen om duidelijker te schrijven, en er komen 

praktische hulpmiddelen om de communicatie met burgers te verbeteren. 

Lees verder 

Twee keer per jaar houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een 

algemene ledenvergadering (ALV). De ALV stelt de jaarplannen en de 

begroting vast. Binnenkort is de volgende ALV: voorafgaand aan de 

Raadsacademie in Breda op zaterdag 16 november. Lees verder 

Goed nieuws over stikstof 

Het inkoopbureau van Den Haag en negen andere gemeenten, H10, moet 

opnieuw naar de tarieven voor de jeugdhulp kijken. Er werden ‘appels met peren 

vergeleken’, oordeelde de voorzieningenrechter deze week. Lees verder 

Inkoopbureau moet huiswerk overdoen 

 

‘Organisch’ veranderen 

 

 

Werkloze jongeren hebben 

meer hulp nodig 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/44/meeste-afval-per-inwoner-in-minst-stedelijke-gemeenten
https://vng.nl/onderwerpenindex/openbare-orde-en-veiligheid/politie/nieuws/vernieuwd-burgernet-dit-gaat-veranderen
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/eind-2019-loopt-de-stimuleringsregeling-lokaal-water-af-maakt-u-er-gebruik-van
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/uitstel-benoeming-commissie-von-der-leyen-door-europees-parlement/#more-57451
https://vng.nl/onderwerpenindex/informatiesamenleving/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/direct-duidelijk-brigade-helpt-bij-helder-taalgebruik
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/bent-u-bij-de-algemene-ledenvergadering
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nu-eens-goed-nieuws-over-stikstof.11198118.lynkx
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/haags-inkoopbureau-moet-huiswerk-jeugdhulp-overdoen/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/organisch-veranderen-verloopt-ongecoordineerd.11198104.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-inkomen-en-sociale-zekerheid/arbeidsmarktbeleid/nieuws/meer-regie-nodig-bij-hulp-jongeren-met-afstand-arbeidsmarkt
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-inkomen-en-sociale-zekerheid/arbeidsmarktbeleid/nieuws/meer-regie-nodig-bij-hulp-jongeren-met-afstand-arbeidsmarkt
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In het stadskantoor op het Stationsplein wordt op dinsdag 19 november 

vanaf 14.30 uur een LEF-middag voor professionals gehouden. In de 

bijgevoegde uitnodiging vindt u meer informatie.   

 

Het ministerie van BZK houdt op dinsdag 12 november van 18.00 tot 21.00 

uur in Utrecht een bijeenkomst over Ruimte in regels. In de bijgevoegde 

uitnodiging leest u hier meer over.  

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

 

Terug naar boven 

 

Afsluiting gebiedsvisie Buytenhout-West 

 

 

 

 

 

Water-Energie-Voedsel-

nexus  

 

De rol van raadsleden in de 

warmtetransitie 

 

 

Fietscafés Fietsvisie 2040 

De Stedenband Delft-Esteli viert op zaterdag 16 november haar 35-jarig 

jubileum in een grote Nicaragua-tent op de Markt. De uitnodiging is 

bijgevoegd.  

LEF-middag voor professionals 

 

 

 

Jubileum Stedenband Delft-Esteli 

Woningen 

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn Den Haag (835 woningen) en 

Rotterdam (400 woningen) koploper wat betreft de transformatie van werk- 

naar woonruimte. In Delft veranderden 355 panden van werk- naar 

woonlocatie. In Zoetermeer werden vorig jaar 120 woningen in bestaande 

gebouwen opgeleverd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Lees verder 

 

Lokale Digitale 

Democratie 

Bijeenkomst Ruimte in regels 

 

De BuytenHoutTafel sluit op donderdag 14 november de totstandkoming 

van de gebiedsvisie Buytenhout-West af met een slotmanifestatie in de 

Hogeschool Inholland aan de Rotterdamseweg in Delft. De bijeenkomst 

begint om 17.15 uur. Meer informatie treft u aan in de bijgevoegde 

uitnodiging.  

 

Uitnodiging Politiek café 5G 

 

Dialogen over het 

coalitieakkoord 

STIP en GroenLinks houden op woensdag 20 november in OPEN op het 

Vesteplein in Delft een politiek café over 5G in Delft. Er komen vanaf 20.00 

uur diverse deskundigen aan het woorden over de kansen en risico’s van 

5G. De uitnodiging treft u aan in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

https://www.platform31.nl/nieuws/verknoopte-benadering-van-stedelijke-opgaven-rond-water-voedsel-en-energie-veelbelovend
https://www.platform31.nl/nieuws/verknoopte-benadering-van-stedelijke-opgaven-rond-water-voedsel-en-energie-veelbelovend
https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/de-rol-van-raadsleden-in-de-warmtetransitie
https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/de-rol-van-raadsleden-in-de-warmtetransitie
https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/2019/10/01/fietscafes-fietsvisie-2040/
https://mrdh.nl/nieuws/werklocaties-worden-woningen
https://www.lokale-democratie.nl/hoe-geven-we-de-lokale-digitale-democratie-van-de-toekomst-samen-vorm
https://www.lokale-democratie.nl/hoe-geven-we-de-lokale-digitale-democratie-van-de-toekomst-samen-vorm
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/oktober-2019/jij-mag-zeggen/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/oktober-2019/jij-mag-zeggen/
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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 

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 5 november 2019 Zuid-Holland Ontmoet!, 18.00 uur, 
Madurodam Den Haag, aanmelden 

Provincie Zuid-Holland (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 44)  

Vrijdag 8 november 2019 Lunchlezing over toerisme, 12.30 uur, KIVI-
gebouw Den Haag, aanmelden 

Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit 
(meer informatie zie nieuwsbrief week 44)  

Dinsdag 12 november 2019 Zuid-Holland Ontmoet!, 14.00 uur, Maassilo 
Rotterdam, aanmelden 

Provincie Zuid-Holland (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 44) 

Dinsdag 12 november 2019 Bijeenkomst Ruimte in regels, 18.00 – 21.00 
uur, Provincie Utrecht Archimedeslaan 6 
Utrecht, aanmelden 

Ministerie van BZK (meer informatie zie uitnodiging 
bij nieuwsbrief week 44) 

Donderdag 14 november 
2019 

Slotmanifestatie gebiedsvisie Buytenhout-
West, 17.15 – 20.00 uur, Hogeschool 
Inholland Rotterdamseweg 141 Delft, 
aanmelden 

BuytenhoutTafel (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 44)  

Donderdag 14 november 
2019 

Fietscafé Fietsvisie 2040, 19.30 – 22.00 uur, 
buurthuis de Wending Raamstraat 67 Delft 

Fietsersbond (meer informatie zie nieuwsbrief week 
44)  

Vrijdag 15 november 2019 Najaarscongres VZHG en provincie Zuid-
Holland, 9.30 – 12.30 uur, Corpus Willem 
Einthovenstraat 1 Oegstgeest 

Provincie Zuid-Holland en Vereniging van Zuid-
Hollandse Gemeenten (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 42)  

Zaterdag 16 november 2019 35-jarig jubileum Stedenband Delft-Esteli, 
11.00 – 17.00 uur, Nicaragua-tent Markt 
Delft 

Stedenband Delft-Esteli (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 44)  

Zaterdag 16 november 2019 Algemene ledenvergadering NVVR, 9.30 uur, 
stadhuis Breda 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 44)   

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) 

Dinsdag 19 november 2019  LEF-middag voor professionals, 14.30 – 17.00 
uur, stadskantoor Stationsplein 1 Delft, 
aanmelden  

Gemeente Delft (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 44)  

Woensdag 20 november 
2019 

Politiek café 5G, 20.00 uur, OPEN Vesteplein 
100 Delft 

STIP en GroenLinks Delft (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 44) 

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 22 november 2019 De rol van raadsleden in de warmtetransitie, 
13.30 – 17.00 uur, gemeentehuis 
Burgemeester Jamesplein 1 Gouda, 
aanmelden 

Platform 31 (meer informatie zie nieuwsbrief week 
44)  

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

VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 38)  

Maandag 2 december 2019 De rol van raadsleden in de warmtetransitie. 
16.00 – 20.00 uur, stadhuis Korte 
Nieuwstraat 6 Nijmegen, aanmelden 

Platform 31 (meer informatie zie nieuwsbrief week 
44) 

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://dagvandeparticipatie.nl/aanmelden/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/oktober-2019/jij-mag-zeggen/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjFawTm1POgqlD6dFRM878ILXyx1wv_dDug1z4qgPh6GHdWA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/oktober-2019/jij-mag-zeggen/
https://www.berenschot.nl/algemene-onderdelen/formulieren/aanmeldformulier-bijeenkomst/
mailto:%20info@buytenhouttafel.nl?subject=Aanmelding%20slotmanifestatie%20gebiedsvisie%20Buytenhout-West
https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/samenspel-tussen-raad-en-griffie-alphen-aan-den-rijn
mailto:lef@delft.nl?subject=aanmelding%20LEF-middag
https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/de-rol-van-raadsleden-in-de-warmtetransitie
https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/de-rol-van-raadsleden-in-de-warmtetransitie

