
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 47 november 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Accountant  

2  Regiocommissie 

3  Inburgering 

4 PFAS 

5  Jeugdzorg 

6 Losse eindjes 

7 Zorgverzekeraars 

8  Zonneparken  

9 Vrouwen 

10 Onvolledig 

11 Participatiewet 

12 Europa dichtbij 

13 Basisfuncties 

14 Tanthof 

15 Mobiliteitsplan 

16 Sportaccommodaties 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

“Eigen accountant raad is het beste” 

Gemeenteraden hebben bij de Regionale Energiestrategie (RES) te maken 

met veel verschillende partijen en verschillende lagen en soorten van bestuur. 

Het instellen van regiocommissies is een van de manieren om hier als raad 

grip op te houden. Dat betoogt Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en 

Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente, in zijn essay Energie en 

Democratie. Lees verder 

De aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en Wmo worden 

vereenvoudigd. Een uitgebreide gunningssystematiek is niet langer verplicht 

bij aanbesteden in het sociaal domein. Gemeenten mogen in bepaalde 

gevallen opdrachten gunnen aan een kleine groep van beste 

zorgaanbieders. De Jeugdwet en de Wmo moeten hiertoe worden 

aangepast. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vrijdag aan de Kamer 

laten weten. Lees verder 

Gemeenten lopen tegen een flinke kostenpost aan vanwege de PFAS-

problematiek. Projecten liggen stil, lopen vertraging op of zijn uitgesteld. Ook 

maken gemeenten hoge kosten vanwege de maatregelen die ze moeten 

treffen, zoals het instellen van depots om grond op te slaan. Lees verder 

Nieuwsbrief Museum 

Prinsenhof Delft 

Regiocommissie als antwoord op de RES? 

Er is structureel 197 miljoen euro nodig om de Wet inburgering uit te voeren, 

volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat is 42,3 miljoen 

euro meer dan begroot. De wet is hierdoor inhoudelijk en financieel 

onuitvoerbaar voor gemeenten, aldus de koepelorganisatie. Lees verder 

 

Structureel meer geld nodig voor inburgering 

 

Financiële schade door rijksbeleid PFAS 

 

De accountant het gemeentebestuur laten controleren in opdracht van de 

gemeenteraad heeft de voorkeur van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden. “Wij zijn van mening dat voor het uitvoeren van de controlerende 

taak door de raad een externe accountant die werkt in opdracht van de raad 

het beste past. De accountant mag niet in dienst zijn of onder toezicht van het 

college staan”, aldus Erwin Rutten, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden. Lees verder 

   

Aanbesteding jeugdzorg versoepeld 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/regiocommissie-als-antwoord-op-de-res
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/aanbestedingsprocedure-jeugdzorg-en-wmo.11445272.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/bodem-en-ondergrond/nieuws/grote-financiele-schade-gemeenten-door-rijksbeleid-pfas
https://mailchi.mp/e3b6e600889c/update-kaartverkoop-pieter-de-hooch-van-start-3719965?e=33e21d1ab3
https://mailchi.mp/e3b6e600889c/update-kaartverkoop-pieter-de-hooch-van-start-3719965?e=33e21d1ab3
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/accountant-in-opdracht-gemeenteraad-is-het-beste
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Afspraken gemeenten en zorgverzekeraars 

 

 

  

'Competentieteller' voor 

Raadsleden? 

 

De VNG heeft met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt 

over landsdekkende en structurele samenwerking in de regio. Ze hebben 

met elkaar en met de minister en de staatssecretaris afgesproken dat dat 

voor het einde van dit kalenderjaar is geregeld. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Als mensen op sociale media reageren op gemeenteberichten dan zijn het 

vooral vrouwen en hoger opgeleiden. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit 

Amsterdam blijkt dat slechts een beperkt deel van de bevolking op sociale 

media de interactie met gemeenten aangaat. En gemeenten hebben bij het 

plaatsen van berichten een duidelijke voorkeur qua onderwerpen. Lees 

verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

 

Om te kunnen bepalen wat de rollen van de gemeenteraad zijn en daarmee wat 

het ambacht van het raadslidmaatschap inhoudt, is de beschrijving en invulling 

van die rollen te vaag, te onduidelijk en te onvolledig. Raadsleden voeren als 

gevolg daarvan het raadswerk verschillend en met onvoldoende kennis van de 

spelregels uit. Lees verder 

 

 

 

 

 

Week tegen 

Kindermishandeling 2019 

Zonneparken worden natuurvriendelijker 
 

 

Vrouwen reageren meer op gemeenteposts 

   
 

 

Participatiewet is mislukt 

 

Klimaatdoelen 

Middels de ‘2020-doelstellingen’ heeft de Europese Commissie een 

vermindering of verbetering van 20% van de uitstoot van broeikasgassen, 

energieverspilling en duurzame energie voor 2020 voorgesteld. Uit recent 

onderzoek van het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Planbureau voor 

Leefomgeving (PBL) blijkt echter dat Nederland zijn eigen klimaatdoelstellingen 

voor 2020, en de doelen op Europees niveau, niet zal behalen. Lees verder 

‘Te veel losse eindjes in stikstofaanpak’ 

De VNG heeft gemengde gevoelens bij de vandaag gepresenteerde 

maatregelen voor stikstof. Wij zijn positief over het feit dat het Kabinet de 

urgentie ziet en met een pakket aan noodmaatregelen komt. Lees verder 

De grootschalige aanleg van zonneparken in Nederland mag niet ten koste 

gaan van de natuur. Bij de aanleg is het uitgangspunt voortaan dat de 

natuur erop vooruit moet gaan. Dat hebben brancheorganisaties uit de 

zonne-energiesector afgesproken met natuurorganisaties. Lees verder 

 

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de 

baankansen, terwijl dat wel met de wet werd beoogd. Voor de 440.000 

bijstandsgerechtigden heeft de wet, volgens het SCP, amper een verschil 

gemaakt. Lees verder 

‘Rollen van de raad vaag en onvolledig’ 
 

Innovaties in mobiliteit, wat is 

het perspectief? 

 

 

Nieuwsbrief 

Hoogheemraadschap van 

Delfland 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/competentieteller-voor-raadsleden
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/competentieteller-voor-raadsleden
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning-en-zorg/nieuws/afspraken-over-samenwerking-gemeenten-en-zorgverzekeraars
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/vrouwen-reageren-meer-op-gemeenteposts.11465725.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/vrouwen-reageren-meer-op-gemeenteposts.11465725.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/rollen-van-de-raad-vaag-onduidelijk-en-onvolledig
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/nederland-gaat-europese-klimaatdoelen-voor-2020-missen/
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/stikstof-en-pas/nieuws/vng-ontbreken-drempelwaarde-bij-stikstofaanpak-gemiste-kans
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/zonneparken-worden-natuurvriendelijker.11423109.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/participatiewet-is-mislukt.11475999.lynkx
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/innovaties-in-mobiliteit-wat-is-het-perspectief/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/innovaties-in-mobiliteit-wat-is-het-perspectief/?root=top
https://us9.campaign-archive.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=42776b3bc0
https://us9.campaign-archive.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=42776b3bc0
https://us9.campaign-archive.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=42776b3bc0
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KPMG heeft in opdracht van VWS en de VNG de basisfuncties van lokale 

teams onderzocht. Op basis hiervan is een routekaart ontwikkeld om een 

lokaal gesprek mogelijk te maken tussen (gemeentelijke) 

beleidsmakers/beslissers en aanbieders en professionals. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

 

Terug naar boven 

 

Natuurlijk Delfland blikt terug op Tanthof 

 
 

 

 

 

Nieuwe concessieafspraken 

MRDH en RET 

 

MRDH-event 2019  

de verandering 

 

‘Snuffelfietsen’ meten 

luchtkwaliteit 

Op maandag 25 november én woensdag 11 december houdt de 

gemeente wij een informatieavond over de stand van zaken van het 

Mobiliteitsplan. In de bijgevoegde uitnodiging leest u hier meer over. De 

locatie is het Stadskantoor in Delft, Stationsplein 1 (ingang via de 

stationshal).  

 

Ontwikkeling basisfuncties lokale teams 

 

 

 

Stand van zaken Mobiliteitsplan 

33 Miljoen euro 

Met nieuwe afspraken tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

(MRDH) en HTM komt 33 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in het 

OV in de Haagse regio. Dit bedrag gaan MRDH en HTM gebruiken om de 

kwaliteit van het OV te verbeteren, o.a. met de reeds geplande aankoop 

van nieuwe, ruime en toegankelijke trams en de investeringen in haltes, 

infrastructuur en opstellocatie die daarvoor nodig zijn. Lees verder 

Ways2go 

Op 13 november gaven de wethouders in de Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag het startsein voor de nieuwe campagne. Jarenlang hielpen Filedier en 

Ga3.0 werkgevers, werknemers en bewoners om de auto tijdens de spits te 

laten staan. Vanaf vandaag neemt Ways2go het stokje over. Deze 

campagne richt zich nog steeds primair op mensen anders en slimmer te 

laten reizen. Lees verder 

 

Investeringsagenda Sportaccommodaties 

 

De afdeling van de KNNV, Natuurlijk Delfland, geeft in de bijgevoegde 

nieuwsbrief een impressie van de demonstratie in Tanthof om de scholen op 

hun plek te houden.  

  

 

Banen behouden in nieuw 

Plaspoelpolder 

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

bijeenkomst in de kantine van DSV Full Speed over de Investeringsagenda 

Sportaccommodaties. Deze wordt gehouden op dinsdag 26 november, 

vanaf 19.30 uur.  

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/routekaart-voor-ontwikkeling-basisfuncties-lokale-teams
https://mrdh.nl/nieuws/nieuwe-concessieafspraken-mrdh-en-ret
https://mrdh.nl/nieuws/nieuwe-concessieafspraken-mrdh-en-ret
https://www.mrdhevent2019.nl/
https://www.mrdhevent2019.nl/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/snuffelfietsen-meten-luchtkwaliteit/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/snuffelfietsen-meten-luchtkwaliteit/
https://mrdh.nl/nieuws/33-miljoen-euro-ov-haagse-regio
https://mrdh.nl/nieuws/ways2go-nieuwe-publiekscampagne-anders-en-slimmer-reizen
https://mrdh.nl/nieuws/wethouder-wil-banen-behouden-nieuw-plaspoelpolder
https://mrdh.nl/nieuws/wethouder-wil-banen-behouden-nieuw-plaspoelpolder
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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 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)  

Maandag 25 november 2019 Informatieavond Mobiliteitsplan,  19.00 – 21.30 uur, 
Stadskantoor Stationsplein 1 Delft, aanmelden 

Gemeente Delft (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 47)  

Dinsdag 26 november 2019  Bijeenkomst Investeringsagenda 
Sportaccommocaties, 19.30 – 22.45 uur, kantine 
DSV Full Speed, Kerkpolderweg 5 Delft  

Gemeente Delft (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 47) 

Woensdag 27 november 2019 Innovaties in mobiliteit, wat is het perspectief?, 
20.00 uur, Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 47) 

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)   

Maandag 25 november 2019 Informatieavond Mobiliteitsplan,  19.00 – 21.30 uur, 
Stadskantoor Stationsplein 1 Delft, aanmelden 

Gemeente Delft (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 47)  

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, 
45 en 47)  

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.platform31.nl/bijeenkomsten/de-rol-van-raadsleden-in-de-warmtetransitie
mailto:adviesruimte@delft.nl?subject=aanmelden%20informatieavond%20Mobiliteitsplan
https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/de-rol-van-raadsleden-in-de-warmtetransitie
mailto:info@museumvanmarken.nl?subject=aanmelding%20rondleiding%20150%20Jaar%20Gist
mailto:adviesruimte@delft.nl?subject=aanmelden%20informatieavond%20Mobiliteitsplan

