
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 48 november 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Energiebesparing  

2  Integriteit 

3  Participatiewet 

4 Verplicht 

5  Bethelpark 

6 Marktplaats 

7 Kerstviering 

8  Zes ton 

9 Toekomst 

10 Visitatiecommissie 

11 Tegenprestatie 

12 Europa dichtbij 

13 Gevoel 

14 Verkiezing 

15 Herfstbrief 2019 

16 VNG-voorstel 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Geld voor energiebesparing populair 

Speciaal voor decentrale overheden stelde het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking over integriteit op. Dit thema riep 

veel vragen op. Deze handreiking is een aanvulling op eerdere instrumenten 

en handreikingen van het IPO, VNG en Vwvw. Lees verder 

Op het VNG Forum is de marktplaats Digitaal Toegankelijk Op Orde (DTOO) 

online. Op deze marktplaats wisselen gemeenten goede voorbeelden met 

elkaar uit over archivering, toegankelijk houden, zoeken en vinden, 

presenteren en vernietigen van informatie. Lees verder 

In het Prinsenkwartier wordt op donderdag 28 november vanaf 20.00 uur een 

Ontwerpcafé gehouden dat in het teken staat van stedelijk wonen in het 

Bethelpark. Lees verder 

Persoonlijke verhalen van 

raadsleden 

Invulling geven aan integriteit na 2020 

Het SCP heeft de Participatiewet geëvalueerd en geconcludeerd dat er ruimte 

is voor verbetering. De VNG doet het Rijk daarom drie verbetervoorstellen om 

van de Participatiewet een succes te maken. Lees verder 

 

VNG bepleit: Verbeter Participatiewet 

Tegenprestatie in bijstand wordt verplicht 

Stedelijk wonen in het Bethelpark 

Gemeenten maken gretig gebruik van de regeling om huiseigenaren aan te 

sporen tot energiebesparing. Ze willen hun inwoners bijvoorbeeld stimuleren de 

cv-installatie goed af te stellen, radiatorfolie en tochtstrips aan te brengen en 

ledlampen te gebruiken. Lees verder 

   

Marktplaats Digitaal toegankelijk op orde 

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat bijstandsgerechtigden een studie, 

stage of werktraject volgen. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark 

(Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. Lees verder 

https://vng.nl/nieuws/handreiking-invulling-geven-aan-integriteit-na-2020
https://vng.nl/nieuws/forum-marktplaats-digitaal-toegankelijk-op-orde
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/ontwerpcafe-stedelijk-wonen-in-het-bethelpark/?root=top
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/houd-het-dichtbij-dertig-gemeenteraadsleden-over-hun-ambt
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/houd-het-dichtbij-dertig-gemeenteraadsleden-over-hun-ambt
https://vng.nl/nieuws/vng-verbeter-participatiewet-en-geef-gemeenten-meer-regie
https://www.gemeente.nu/economie/subsidies/geld-voor-energiebesparing-inwoners-populair/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tegenprestatie-in-bijstand-wordt-overal-verplicht.11501338.lynkx
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Ruim zes ton voor viering 75 jaar vrijheid  

 

 

 

 

VNG Bestuurdersdag en BALV 

 

De provincie Zuid-Holland kent €600.000 subsidie toe aan 25 organisaties 

voor de viering van 75 jaar vrijheid. In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden 

dat een einde kwam aan de Duitse bezetting van Nederland.  Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Nagenoeg alle gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein. 

Naast de roep om meer macrobudget en eerlijker verdeelmodellen willen zij 

in de eigen organisatie kijken naar mogelijke oorzaken en ingrepen. Ruim 50 

gemeenten meldden zich aan bij de VNG-visitatiecommissie die hen daarbij 

helpt. Lees verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

 

Staatssecretaris van Ark heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat 

ze gemeenten gaat verplichten om aan iedereen die onder de Participatiewet 

valt een passend aanbod te doen. Dit is volgens de VNG weer een 

uitvoeringsverplichting voor gemeenten die in de wet wordt vastgelegd. En dat 

terwijl het SCP eerder deze week in de evaluatie van de Participatiewet stelt dat 

niet uit onderzoek is gebleken dat het opleggen van verplichtingen en sancties 

activerend werkt in de zin van meer uitstroom uit een bijstandsuitkering. Lees 

verder 

 

 

 

 

 

Alzheimer café Delft 

Alzheimer 

Toekomst regio’s vereist slimme mindset 

 

Aanpak seksueel geweld 

tegen kinderen ‘los zand‘ 

 

 

Visitatiecommissie sociaal domein 

   
 

 

 

 

Water 

Op maandag 11 november jl. vond het Wetgevingsoverleg Water (WGO) 

plaats. Hier stond onder meer de Kaderrichtlijn Water op de agenda. In 2020 

moet de laatste planperiode, die zal lopen van 2021 tot 2027, worden 

vastgesteld. Aan het eind van deze periode moeten alle doelen in beginsel 

gehaald zijn, al is niet zeker of dat haalbaar is. Lees verder 

Uitnodiging kerstviering Stadsdiaconaat 

Het R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. nodigt u uit om op woensdag 18 

december in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal in Delft de 

kerstviering bij te wonen. Deze wordt gehouden van 16.00 tot 19.30 uur. De 

uitnodiging treft u aan in de bijlage bij deze nieuwbrief.  

De specialisatie van ‘slimme regio’s’ in de Europese Unie moet in de 

komende zeven jaar naar een hoger niveau worden getild. Daarover zijn 

gemeenten, regio’s en Europese beleidsmakers het eens, zo bleek op een 

conferentie over smart strategic specialisation in Brussel. Lees verder 

 

Verplichte tegenprestatie werkt niet   

Delfland sluit zich aan bij 

HogeNoodApp 

 

 

Hoogheemraadschap van 

Delfland 

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/vng-bestuurdersdag-en-balv
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/november-2019/zuid-holland-steunt/
https://vng.nl/nieuws/visitatiecommissie-sociaal-domein-rapportage-na-5-trajecten
https://vng.nl/nieuws/verplichte-tegenprestatie-is-onnodig-en-werkt-niet
https://vng.nl/nieuws/verplichte-tegenprestatie-is-onnodig-en-werkt-niet
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/delft-westland-oostland/hoe-maak-je-het-gezellig-en-kan-je-leuke-dingen-blijven-doen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/aanpak-seksueel-geweld-tegen-kinderen-los-zand.11496253.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/aanpak-seksueel-geweld-tegen-kinderen-los-zand.11496253.lynkx
https://europadecentraal.nl/wetgevingsoverleg-water-en-de-kaderrichtlijn-water/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/toekomst-regio-s-vereist-innovatieve-mindset.11503051.lynkx
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/delfland-sluit-zich-aan-bij-hogenoodapp
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/delfland-sluit-zich-aan-bij-hogenoodapp
https://us9.campaign-archive.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=42776b3bc0
https://us9.campaign-archive.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=42776b3bc0
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Het sociaal domein staat onder enorme druk. Dat het sociaal domein zo 

zonder enorme druk staat, is vooral te wijten aan de verkeerde hulp die 

veel inwoners krijgen. Dat stelt onderzoeker Floris Lazrak in een essay in 

Binnenlands Bestuur. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

 

Terug naar boven 

 

Verkiezing beste bestuurder 2019 van start 

 
 

 

 

 

Informatiekaarten RES 

 

170.000 Extra woningen in 

zuidelijke Randstad 

 

Nieuwe innovaties in  

The Green Village 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u onder meer de Herfstbrief 2019 aan 

van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Bijgevoegd zijn ook het 

essay In de hoofdrol en informatie over de digitale leeromgeving. De 

interviewbundel Houd het dichtbij kunt u downloaden op de website van 

de NVVR.  

‘Gevoel volgen’ kost gemeenten geld 

 

 

 

Herfstbrief 2019 voor raadsleden 

MRDH-event 

Nieuwe banen, toenemende verstedelijking, andere mobiliteitsbehoefte, 

klimaatverandering. Tijdens het jaarlijkse MRDH-event wordt daarover 

gepraat. Vrijdagmiddag 13 december 2019 is het tijd voor De Verandering. 

Een ontmoeting tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Lees 

verder 

Zuid-Holland Ontmoet! 

Elke dag moet de provincie Zuid-Holland een beetje beter worden. Vandaar 

de titel van het collegeakkoord: Elke dag beter. Zuid-Holland. Tijdens de 

aftrap van de Zuid-Holland Ontmoet!-bijeenkomsten in Madurodam en de 

Maassilo werd dat door de gedeputeerden nog eens extra onderschreven. 

Lees verder 

 

 

 

Voor het elfde jaar op rij houdt Binnenlands Bestuur de verkiezing beste 

bestuurder van de decentrale overheid. Tot 5 december krijgen alle lokale 

en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers de gelegenheid 

om deel te nemen aan het online onderzoek dat in opdracht van 

Binnenlands Bestuur wordt uitgevoerd door Necker van Naem. Lees verder 

 VNG-voorstel verzwakt positie van raad 

 

Netwerkevent Vrouwen in 

politiek en bestuur 

De VNG wil de verantwoordelijkheid van gemeenten voor gescheiden 

afvalinzameling en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) anders 

organiseren. Dat leidt er onder andere toe dat de raad de directe 

zeggenschap verliest over een van de meest zichtbare gemeentelijke taken 

en de wijze waarop zij de belangen van inwoners kan vertegenwoordigen. 

Lees verder 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gevoel-volgen-kost-gemeenten-bakken-geld.11513369.lynkx
https://www.lokale-democratie.nl/handige-informatiekaarten-bij-een-regionale-energiestrategie-res
https://mrdh.nl/nieuws/170000-woningen-zuidelijk-deel-randstad
https://mrdh.nl/nieuws/170000-woningen-zuidelijk-deel-randstad
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/november-2019/welke-innovaties/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/november-2019/welke-innovaties/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/houd-het-dichtbij-dertig-gemeenteraadsleden-over-hun-ambt
https://mrdh.nl/nieuws/mrdh-event-tijd-verandering
https://mrdh.nl/nieuws/mrdh-event-tijd-verandering
https://www.magazine-on-the-spot.nl/zuidhollandontmoet/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/verkiezing-beste-bestuurder-2019-van-start.11515064.lynkx
https://www.lokale-democratie.nl/netwerkevent-vrouwen-politiek-en-bestuur
https://www.lokale-democratie.nl/netwerkevent-vrouwen-politiek-en-bestuur
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/vng-voorstel-verzwakt-positie-van-raad-bij-afvalinzameling
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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 27 november 2019 Innovaties in mobiliteit, wat is het perspectief?, 
20.00 uur, Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 47) 

Donderdag 28 november 2019 Ontwerpcafé Stedelijk wonen in het Bethelpark, 
20.00 uur, Prinsenkwartier Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 48) 

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

VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 38 en 
48)  

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 9 december 2019 Alzheimer café Delft, 19.30 – 21.00 uur, Hampshire 
Hotel Delft Centre Koepoortplaats 3 Delft 

Alzheimer Nederland afdeling DWO (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 48)  

Woensdag 11 december 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)  

Maandag 16 december 2019 Netwerkevent Vrouwen in politiek en bestuur, 
15.00 – 19.30 uur, De Veerensmederij Amersfoort 

Ministerie van BZK (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 48)  

Woensdag 18 december 2019 Kerstviering, 16.00 – 19.30 uur, Maria van Jessekerk 
Burgwal 20 Delft  

R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 48)  

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:info@museumvanmarken.nl?subject=aanmelding%20rondleiding%20150%20Jaar%20Gist
mailto:adviesruimte@delft.nl?subject=aanmelden%20informatieavond%20Mobiliteitsplan

