
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 46 november 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Stelselwijziging  

2  Energiestrategie 

3  Tanthof 

4 Burgerparticipatie 

5  Steggelen 

6 Hulpmiddelen 

7 Rechtsbijstand 

8  Experimenten  

9 Tuin-dating 

10 Van Marken 

11 Leefbaar 

12 Europa dichtbij 

13 Noodknop 

14 Wijkteam 

15 Democratie 

16 Metropoolregio 

17 Uitnodigingen 

VNG hekelt top-down stelselwijziging 

De energietransitie komt niet alleen op de Rijks- en provinciale overheid af, 

maar ook op de lokale. De gemeenteraad heeft dan ook een belangrijke rol 

te vervullen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie 

(RES). Lees verder 

Gemeenten mogen na een maatregel van de kinderrechter niet vanwege 

het geld steggelen over verwijzingen naar gecertificeerde instellingen, maar 

hebben de plicht ervoor te zorgen dat die hulp beschikbaar is. Nu staan 

honderden kinderen op een wachtlijst en hun veiligheid is in gevaar. Dat 

schrijven de Inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en 

Veiligheid. Lees verder 

De Omgevingswet draagt de belofte van burgerparticipatie in zich. Maar die 

komt er alleen als gemeenteraden en actieve bewoners druk op de ketel 

zetten. Aldus directeur Thijs van Mierlo van LSA, netwerk van actieve 

bewonersgroepen. Lees verder 

Transparantie raadsinformatie 

Rol van de raad in Regionale Energiestrategie 

TOPdelft biedt bewoners uit de Tanthof op dinsdag 19 november vanaf 20.00 

uur het platform om in gesprek te gaan. In de wijk is veel discussie ontstaan 

over de wens van de scholen om één grote gezamenlijke school te herbouwen 

in het park of op de locatie van de Kinderboerderij. Lees verder 

 

Tanthof zoekt de dialoog 

 

Burgerparticipatie in Omgevingswet 

Burgerparticipatie in Omgevingswet wordt 

flinke strijd 

 

 

Gemeenten werken iedere dag keihard om kwetsbare kinderen in hun stad of 

dorp te ondersteunen. Het doet geen recht aan al die gemeenten die hun 

zaken goed op orde hebben, om een vinger te wijzen en iedereen over een 

kam te scheren met generieke maatregelen vanaf een Haagse tekentafel. Een 

top-down stelselwijziging heeft nog nooit een kind geholpen. Hiermee reageert 

de VNG op de Kamerbrief van minister De Jonge en minister Dekker ‘Naar een 

betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering'. 

Lees verder 

 
  

Niet steggelen over geld jeugdbescherming 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/wat-is-de-rol-van-de-raad-in-de-regionale-energiestrategie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/inspecties-niet-steggelen-over-geld.11371920.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/burgerparticipatie-in-omgevingswet-wordt-flinke.11370190.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/nieuwe-online-mogelijkheden-voor-transparantie-raadsinformatie
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/tanthof-zoekt-de-dialoog/?root=top
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/met-top-down-stelselwijziging-is-geen-kind-geholpen
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Rechtsbijstand wordt vernieuwd 

 

 

 

 

Delfland zet DNA-onderzoek in 

 

Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt vernieuwd: 

laagdrempeliger, meer gericht op rechtshulpverlening aan mensen met 

problemen, minder op juridisering. Ook wordt de verbinding tussen het 

sociale en juridische domein versterkt. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

ETPHolland start een tuin-dating project om in Delft e.o. om de toename van 

het stadsgroen te bevorderen. Per 1 januari 2020 wordt Tuin Dating uitgebreid 

met een landelijke aanpak. In het bijgevoegde bericht leest u hier meer over. 

Europa dichtbij 

  

‘Veilig heeft alles met leefbaar te maken’ 

 
 

 

 

De Stichting Museum Van Marken nodigt u uit om op vrijdag 6 december 2019, 

om 15.00 uur, bij DSM deel te nemen aan een rondleiding op de tentoonstelling 

150 Jaar Gist. De tentoonstelling is nog te zien tot 16 december 2019, van 

donderdag tot en met zaterdag. Aanmelden voor de rondleiding kan via 

info@museumvanmarken.nl De uitnodiging is bijgevoegd.  

 

 

 

 

 

Week tegen 

Kindermishandeling 2019 

Filosofie voor experimenten 

 

 

Tuin-dating project voor meer groen  

   
 

 

 

 

Vuurwerkbesluit 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om 

geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de 

individuele gemeenten over te laten. De VNG geeft hierover in een recente 

ledenbrief uitleg. Daarin wordt ook toegelicht hoe een lokaal vuurwerkverbod 

zich verhoudt tot de Europese Dienstenrichtlijn. Lees verder 

Landelijke regels voor hulpmiddelen Wmo 

Wie een rolstoel of ander medisch hulpmiddel nodig heeft, moet niet meer 

eindeloos hoeven wachten. Daarom komen er in januari landelijke regels 

voor onder andere de levertijd van deze en andere hulpmiddelen uit de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lees verder 

Door overheden, bewoners, bedrijven en instellingen wordt steeds vaker 

geëxperimenteerd op onderwerpen zoals leefbaarheid in de buurt, 

duurzame energie en zorg. Ze kunnen gezien worden als een nieuwe manier 

van sturen in het publieke domein. Er wordt echter niet altijd op een 

systematische manier geëxperimenteerd. Lees verder 

Haagse jeugdzorgcoup 

valt slecht bij gemeenten 

Veiligheid in de stad gaat niet alleen over gevaren en risico’s. Een werkelijk veilige 

stad biedt een leefbare omgeving voor iedereen, waarin mensen zich geborgen 

weten. Dat stelt historicus Wim de Jong in een essay in Binnenlands Bestuur. Lees 

verder 

Museum Van Marken nodigt u uit  

 

Gemeenten blijven 

WhatsAppen 

 

 

EMMA + NIEUWE 

DEMOCRATIE 

https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/met-dna-sporen-op-zoek-naar-de-bron-van-watervervuiling
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein%20%20/nieuws/vernieuwing-rechtsbijstand-wat-betekent-dit-voor-gemeenten
mailto:info@museumvanmarken.nl
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/vng-licht-wijziging-vuurwerkbesluit-toe/
https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/in-januari-landelijke-regels-voor-hulpmiddelen-uit-wmo/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/filosofie-voor-experimenten.11362066.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/haagse-jeugdzorgcoup-verheven-tot-chefsache.11373655.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/haagse-jeugdzorgcoup-verheven-tot-chefsache.11373655.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/veilig-heeft-alles-met-leefbaar-te-maken.11370187.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/veilig-heeft-alles-met-leefbaar-te-maken.11370187.lynkx
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/communicatie/gemeenten-blijven-toch-whatsapp-gebruiken/
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/communicatie/gemeenten-blijven-toch-whatsapp-gebruiken/
https://updates.emma.nl/mailing/show/eJxroaKAeAeEUYS6Yt4HB1Xob69rMoeRYB0cBJCF0HaUvTPkcISDyGSzBQQe6VWT?ref=164&title=EMMA%20%20%20nieuwe%20democratie%20%20%20burgerinitiatieven
https://updates.emma.nl/mailing/show/eJxroaKAeAeEUYS6Yt4HB1Xob69rMoeRYB0cBJCF0HaUvTPkcISDyGSzBQQe6VWT?ref=164&title=EMMA%20%20%20nieuwe%20democratie%20%20%20burgerinitiatieven
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Een noodknop tegen te hoge huren in het middensegment (ruim 700 tot 

1000 euro) is niet van de baan. Dat stelde minister Stientje van Veldhoven 

(Wonen) na vragen van de Tweede Kamer. Ook zij wil 

middenhuurwoningen betaalbaar houden. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

 

Terug naar boven 

 

Wijkteam laat naasten met rust 

 
 

 

 

 

De sociale staat van 

Nederland 

 

Leerlijnen voor raadsleden 

 

Bodycams voor boa’s: ‘Eerst 

denken, dan doen’ 

Democratie in Actie-dagen van start! Er zijn er al twee waarvoor je je kunt 

aanmelden, die onderdeel zijn van een reeks bijeenkomsten, 

georganiseerd in verschillende regio’s. Binnenkort worden de volgende 

thema’s, regio’s en data bekend gemaakt op Democratie in Actie website. 

Lees verder 

‘Noodknop huurprijs is niet van de baan’ 

 

 

 

 

Transformatie werklocaties 

Tot 2025 worden zo’n 100.000 nieuwe woningen voorzien in de 

metropoolregio Rotterdam Den Haag. De helft daarvan vindt plaats door 

transformatie van werklocaties. Op 30 oktober bespraken leden van de 

bestuurscommissie en hun directeuren de urgentie van regionale aanpak. 

Lees verder 

Waterstof 

Meer dan 30 Nederlandse en internationale partijen, die waterstof zien als 

een belangrijke brandstof voor de toekomst, zijn sinds eind 2017 samen aan 

de slag om zich in te zetten voor ontwikkeling van waterstofprojecten op 

Goeree-Overflakkee. Deelnemers aan dit programma presenteerden tijdens 

een partnerdag op 7 november de vervolgstrategie aan wethouder Tea Both 

van de gemeente Goeree-Overflakkee en gedeputeerde Berend Potjer van 

de provincie Zuid-Holland. Lees verder 

 

Regionale Democratie in Actie-Dagen 

 

Overheden verwachten veel van het inschakelen van het sociale netwerk, 

maar wijkteams zijn terughoudend met het inschakelen van het netwerk 

rond cliënten. Dat geldt zeker wanneer het gaat om mensen met een 

stapeling van problemen (multi-problematiek). Dat blijkt uit onderzoek ‘Naar 

slimme samenwerking tussen zorgvragers, hun netwerk en professionele 

hulpverleners in de zorg’, van de Erasmus Universiteit. Lees verder 

  

 

De rol van ons erfgoed 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/minister-noodknop-huurprijs-is-niet-van-de-baan.11406032.lynkx
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/de-sociale-staat-van-nederland/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/de-sociale-staat-van-nederland/?root=top
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/leerlijnen-voor-raadsleden-vergaderen-en-juridische-handvatten
https://www.gemeente.nu/veiligheid/boa/bodycams-voor-boas-eerst-denken-dan-doen/
https://www.gemeente.nu/veiligheid/boa/bodycams-voor-boas-eerst-denken-dan-doen/
https://www.lokale-democratie.nl/kom-naar-de-regionale-democratie-actie-dagen
https://mrdh.nl/nieuws/transformatie-werklocaties
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/november-2019/goeree-overflakkee/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wijkteam-laat-naasten-met-rust.11361565.lynkx
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/november-2019/vrijheid-erfgoed/
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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 13 november 2019 Informatieavond energietransitie, 20.00 uur,  
Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 45)  

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 Informatieavond De VAK, 17.45 – 19.30 uur, OPEN 
Vesteplein 100 Delft 

De VAK (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 45)  

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 en 45)  

Vrijdag 15 november 2019 Dag van de Ondernemer, 18.00 – 20.00 uur, Huszár 
Hooikade 13 Delft 

MKB Delft en gemeente Delft (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 45)  

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)  

Dinsdag 19 november 2019 Tanthof zoekt de dialoog, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 46) 

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) 

Woensdag 20 november 2019 De sociale staat van Nederland, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 46) 

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 6 december 2019 Rondleiding tentoonstelling 150 Jaar Gist, 15.00 uur, 
DSM Wateringsevest 1 Delft, aanmelden 

Stichting Museum Van Marken (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 46)   

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 en 
45)  

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 

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
mailto:info@museumvanmarken.nl?subject=aanmelding%20rondleiding%20150%20Jaar%20Gist

