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Deze week

Gemeenten staan achter Klimaatakkoord

1

Klimaatakkoord

2

Fooi

3

VNG-stukken

4

Zorgenkindjes

5

Discussie

6

Harnaschpolder

'Lokale partijen afgescheept met fooi'

7

Tekort politie

'Van de 9 miljoen extra subsidie voor politieke partijen gaat geen cent naar

8

Prioriteiten

de lokale partijen. Alleen het Kennispunt lokale politieke partijen krijgt de

9

Jaarwisseling

komende jaren 350.000 euro. Deze fooi moet je met een vergrootglas zoeken.

10

Verkeersveiligheid

Een faire verdeling kan ik dit niet noemen’, aldus VNG-voorzitter Jan van

11

Europa dichtbij

Zanen vrijdag in zijn toespraak tot de Buitengewone ALV van de VNG. Lees

12

Wmo-vraag

verder

13

Vergoeding

14

Jeugdzorg

Raad laat VNG-stukken links liggen

15

Metropoolregio

16

Uitnodigingen

Gemeenten hebben bijna unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. Wel
geven ze een duidelijke boodschap aan het Rijk: we leveren graag onze
bijdrage aan een duurzamer Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk.
Lees verder

De gemeenteraad agendeert zelden stukken of voorstellen die op de
Algemene Ledenvergaderingen van de VNG worden besproken. In de meeste
gevallen worden deze slechts ter kennisgeving aangekomen. Een gemiste
kans, want de besluiten die worden genomen op VNG-ALV's zijn soms van
grote invloed op gemeenten. Lees verder

Gebruikers jeugdzorg blijven zorgenkindjes
'Jeugdzorgjongeren' blijven ook na hun 18e verjaardag een kwetsbare
groep, die vaker zorg ontvangt, moeite heeft met rondkomen en te maken
heeft met criminaliteit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
op basis van het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019. Lees verder

Innovatieve makers gaan in discussie
Onder leiding van Wolter Smit praten Delftse ondernemers op woensdag 11
december in het Prinsenkwartier met onder andere wethouder Bas Vollebregt

HCB Seminar
De Veilige Gemeente 2019

over het perspectief voor de Delftse innovatieve maakindustrie. Deze avond
van TOPdelt begint om 20.00 uur. Lees verder
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Harnaschpolder gaat groen gas produceren
Harnaschpolder, de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie van Nederland,
gaat

Nieuwsbrief Greenport
West-Holland

groen

gas

produceren.

Dit

gas

wordt

geleverd

aan

de

transportsector en is jaarlijks goed voor het vergroenen van 30 miljoen
kilometer wegtransport: dat is 750 keer met een vrachtwagen duurzaam
de evenaar rond. Lees verder

Tekort politie baart gemeenten grote zorgen
Geen groen op straat in plaats van blauw. Dat was niet het signaal dat drie
burgemeesters via een motie wilden afgeven op de buitengewoon
algemene ledenvergadering van de VNG. Wel dat er onvoldoende
operationele bezetting en formatie bij de politie is. En dat ‘Den Haag’ echt

Terugblik VNG Bestuurdersdag

iets aan die problematiek moet doen. Dat signaal werd door ruim 97
procent van de gemeenten, vrijdag in Nieuwegein bijeen, ondersteund.
Lees verder

VNG stelt prioriteiten voor 2020 vast
Tijdens de Buitgengewone ALV, afgelopen vrijdag, stemden de leden in met
de VNG Agenda 2020: de prioriteiten voor het komende jaar. In de VNG
Agenda formuleert het bestuur wat in 2020 de inzet van het VNG-concern
zal zijn op de zes thema’s uit de verenigingsstrategie. Lees verder

VNG-dossier Jaarwisseling en vuurwerk
Nieuwsbrief Platform 31

Proeven met vrijwillig vuurwerkvrije zones, vroegtijdige overlast en illegale
handel: de jaarwisseling staat weer voor de deur. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) verzamelde informatie, van regels en
richtlijnen tot praktijkvoorbeelden, en bundelde deze in een handig dossier.
Lees verder

Verkeersveiligheid vergroten met inwoners
Data cruciaal bij grip op
zorgkosten

Een flitspaal die goed weggedrag beloont en gratis veiligheidshesjes voor alle
basisschoolleerlingen: in verschillende gemeenten vinden momenteel allerlei
acties en initiatieven plaats voor het vergroten van de verkeersveiligheid. Een
greep uit de praktijkvoorbeelden. In de maanden november en december, tijdens
de donkere dagen, loopt het ongevallencijfer flink op. Lees verder

Europa dichtbij
EU-jaarbegroting 2020
Op 15 en 18 november vond de Raad voor Economische en Financiële Zaken
(Ecofinraad) plaats, die in het teken stond van de onderhandelingen over de
2020 EU-begroting. Daar zijn de Raad van de EU en het Europees Parlement

De machine en ik
in TOPdelft
Terug naar boven

akkoord gegaan met de jaarbegroting. De begroting voor 2020 voorziet meer
steun voor groei en concurrentievermogen, klimaatbescherming en andere EUprioriteiten zoals veiligheid en migratiebeheer. Lees verder
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Wmo-vraag stijgt harder dan budget
De gemeentelijke Wmo-uitgaven stijgen naar verwachting de komende
vijf jaar met jaarlijks zeven procent. Dat blijkt uit een prognose die
gemeentekoepel VNG heeft gemaakt. Er is een wijziging in de bekostiging
en sturing van de Wmo noodzakelijk, om de druk op de Wmo door onder
meer de dubbele vergrijzing en de stijgende zorgvraag het hoofd te
bieden, stelt de VNG. Veel gemeenten kampen nu al met tekorten op de
Wmo. Dat aantal, en de hoogte van het tekort, zal rap stijgen als er niet
tijdig wordt ingegrepen. Lees verder

Maandelijkse vergoeding gaat omhoog
Voor alle raadsleden stijgt per 1 januari 2020 de maandelijkse vergoeding

Nieuwsbrief

met 2,8 procent. De indexatie van de maandelijkse vergoeding wordt
voortaan gebaseerd op een nieuwe systematiek, vastgelegd in het nieuwe
rechtspositiebesluit voor decentrale politieke ambtsdragers. Hiernaast zijn
per 28 maart 2018 de maandelijkse vergoedingen voor raadsleden uit
gemeenten tot 40.000 inwoners gelijkgetrokken. Lees verder

Jeugdzorg Haaglanden jaar verlengd
De

gemeenten

in

jeugdzorgcontracten

de
met

jeugdhulpregio
een

jaar

Haaglanden

verlengd.

hebben

Daarvoor

zijn

alle
de

Oplossing gezocht voor
pdf-probleem

contractvoorwaarden van de afgelopen twee jaar gebruikt, met indexering
van de tarieven. De uitgaven aan jeugdhulp in de regio Haaglanden
stijgen, bij gelijkblijvende zorgvraag, naar 270 miljoen euro; een stijging van
15 miljoen euro. Lees verder

Berichten uit de Metropoolregio
MaaS-pilot
In deze Mobility as a Service-pilot is het doel om met één app alle
vervoermiddelen in de regio te kunnen plannen, boeken, betalen en reizen.
Een

consortium,

uit

de

raamovereenkomst

van

het

ministerie

van

Infrastructuur en Waterstaat, onder leiding van Mobility Services & Retail
(PON) gaat hiermee in de regio Rotterdam Den Haag aan de slag. Lees

Nieuwsbrief
Hoogheemraadschap van
Delfland

verder
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
Terug naar boven

VNG wil stijgende zorgvraag
in beeld
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Lijst uitnodigingen aan de raad
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 4 december 2019

De machine en ik – Hoe vrij zijn wij?, 20.00 uur,
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft
Rondleiding tentoonstelling 150 Jaar Gist, 15.00 uur,
DSM Wateringsevest 1 Delft, aanmelden
Alzheimer café Delft, 19.30 – 21.00 uur, Hampshire
Hotel Delft Centre Koepoortplaats 3 Delft
Informatieavond Mobiliteitsplan, 19.00 – 21.30 uur,
Stadskantoor Stationsplein 1 Delft, aanmelden

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 49)

Woensdag 11 december 2019

Samen verder werken aan perspectief voor
(innovatieve) maakindustrie, 20.00 uur,
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 49)

Donderdag 12 december 2019

HCB Seminar De Veilige Gemeente 2019
Samenwerken aan weerbare wijken, 15.00 – 19.30
uur, Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Den Haag

Haags Congres Bureau (meer informatie bij
nieuwsbrief week 49)

Vrijdag 13 december 2019

MRDH-event De Verandering, 12.00 – 17.00 uur,
Green DNA - locatie Innovatiekracht Spijkenisse
Netwerkevent Vrouwen in politiek en bestuur,
15.00 – 19.30 uur, De Veerensmederij Amersfoort
Bijeenkomst 'Warmte in balans', 16.45 – 19.30 uur,
Gemeentehuis Lansingerland Tobias Asserlaan 1
Bergschenhoek, aanmelden
Kerstviering, 16.00 – 19.30 uur, Maria van Jessekerk
Burgwal 20 Delft
Ons Delft, maak de stad!, programma volgt

MRDH (meer informatie zie nieuwsbrief week 39,
45 en 47)
Ministerie van BZK (meer informatie zie nieuwsbrief
week 48)
Greenport West-Holland (meer informatie zie
nieuwsbrief week 49)

Vrijdag 6 december 2019
Maandag 9 december 2019
Woensdag 11 december 2019

Maandag 16 december 2019
Dinsdag 17 december 2019

Woensdag 18 december 2019
Zaterdag 16 mei 2020

Rood is nieuw in de agenda

Terug naar boven

Stichting Museum Van Marken (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 46)
Alzheimer Nederland afdeling DWO (meer
informatie zie nieuwsbrief week 48)
Gemeente Delft (meer informatie zie uitnodiging bij
nieuwsbrief week 47)

R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. (meer informatie zie
uitnodiging bij nieuwsbrief week 48)
Gemeente Delft en partners (meer informatie zie
nieuwsbrief week 42)

