
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 50 december 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Begrotingsproces  

2  Langer Thuis 

3  Abonnementstarief 

4 Daklozen 

5  Klimaat 

6 In gesprek 

7 WhatsApp 

8  Armoede 

9 Pieter de Hooch 

10 Milieucriminaliteit  

11 Europa dichtbij 

12 Mooi Weer Spelen 

13 Lachgas 

14 Arbeidsbeperkten 

15 Wethouderschap 

16 Metropoolregio 

17 Uitnodigingen 

“Houd grip op het begrotingsproces” 

Een mantelzorgtest, subsidiemogelijkheden, nieuwe woonvormen, het 

regionaal leernetwerk ouderenzorg: de decemberaflevering van de 

nieuwsbrief van het Programma Langer Thuis bevat voor gemeenten veel 

handige informatie. Langer Thuis maakt in de nieuwsbrief ook melding van de 

vernieuwde website. Lees verder 

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, is volgens eurocommissaris Frans 

Timmermans ook een herijking van het lokaal beleid nodig. Zonder een innige 

samenwerking tussen rijk en het lokale niveau en tussen de lokale overheden 

onderling is de Green Deal geen haalbare kaart. Lees verder 

 

VNG tekent 

SamenSpeelAkkoord 

Vernieuwde website Langer Thuis 

Minister De Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer deze week een brief over 

de voortgang van de invoering van het abonnementstarief. De Kamerbrief 

gaat ook over de eerste rapportage van de monitor abonnementstarief. Via 

een landelijke monitor worden de Wmo-uitgaven in beeld gebracht. Aan de 

hand van de uitkomsten bespreekt de VNG met de minister passende 

maatregelen, als de financiële gevolgen groter blijken dan eerder begroot. 

Lees verder 

 

Kamerbrief over invoering abonnementstarief 

 Ombudsmannen: actie nodig voor daklozen 

Raadsleden willen meer kunnen sturen en controleren binnen het 

begrotingsproces. Helaas geven veel raadsleden aan moeite te hebben met 

het begrijpen van de materie en veelvoud aan cijfers. Om dit tegen te gaan 

hield de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de afgelopen maanden 

negen regionale bijeenkomsten over hoe raadsleden meer grip en controle 

kunnen krijgen op het begrotingsproces. Lees verder 

‘Klimaat vereist herijking lokaal beleid’ 

  

 

Het Rijk moet per direct samen met gemeenten noodoplossingen voor het 

daklozenprobleem mogelijk maken. Ombudsmannen roepen het kabinet op 

om knellende wetgeving en beleid, al dan niet tijdelijk, aan te passen en 

geen drempels op te werpen. Lees verder 

https://vng.nl/nieuws/langer-thuis-nieuwsbrief-en-vernieuwde-website
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/timmermans-klimaat-vereist-herijking-lokaal.11645196.lynkx
https://vng.nl/nieuws/vng-tekent-samenspeelakkoord
https://vng.nl/nieuws/vng-tekent-samenspeelakkoord
https://vng.nl/nieuws/minister-informeert-kamer-over-invoering-abonnementstarief
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-houd-grip-op-het-begrotingsproces
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/kabinet-wil-overkoepelend-plan-van-aanpak.11669146.lynkx
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/wonen/ombudsmannen-nu-actie-nodig-voor-daklozen/
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WhatsApp heeft moeite met communiceren 

 

 

 

 

Slimme stad moet ook sociaal zijn 

 

WhatsApp, onderdeel van Facebook, krijgt het niet voor elkaar helderheid 

te bieden aan gemeenten. Eerst leek het erop dat de lokale overheid in 

Nederland volledig in de ban ging, dat bleek later toch niet zo. Maar nog 

steeds zit er ruis op de lijn. Lees verder 

  
 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Museum Prinsenhof Delft nodigt u uit om op dinsdag 4 februari van 19.30 tot 

22.00 uur de tentoonstelling Pieter de Hooch in Delft te bezoeken. In de 

bijlage bij deze nieuwsbrief treft u meer informatie aan over het programma 

voor deze avond.  

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

 

Provincies en gemeenten hebben te weinig aandacht voor de aanpak van 

milieucriminaliteit. Het ontbreekt de handhavende omgevingsdiensten bovendien 

aan macht en middelen om overtredingen van milieuvergunningen aan te 

pakken. Dat staat in een rapportage van het Centrum voor Criminaliteitspreventie 

en Veiligheid (CCV). Lees verder 

 

 

 

 

 

Ambtenaren zijn verpletterend 

loyaal 

 

 

Inzet op huishoudelijke hulp 

loont 

 

Minder kinderen leven in armoede 

   
 

 

Aanpak milieucriminaliteit onvoldoende 

 

Luchtkwaliteit 

De effecten van luchtkwaliteit op de gezondheid van burgers. Het verband 

tussen de energietransitie en sociaal beleid, en de rol van landbouw in de 

verbetering van de luchtkwaliteit. Dat waren de thema's op het EU Clean Air 

Forum in Bratislava (Slowakije). Op donderdag 28 november vond dit voor de 

tweede keer plaats. Luchtkwaliteit is in Europa een grote zorg, ondanks de 

verbeteringen die de afgelopen decennia zijn geboekt. Lees verder 

Wenda Doff – In gesprek met de stad Delft 

Wenda Doff is op woensdag 18 december te gast bij TOPdelft om te 

praten over het rapport In gesprek met de stad Delft. De bijeenkomst 

begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Prinsenkwartier. Lees verder 

Het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin dat al minstens vier jaar moet 

rondkomen van een laag inkomen is in 2018 verder gedaald. Dat blijkt uit de 

jongste gegevens van een CBS-rapportage over het armoederisico van in 

Nederland wonende gezinnen. In totaal woonden 264.000 minderjarigen in 

een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, ongeveer 

evenveel als het jaar ervoor. In 2018 had 8,1 procent van alle minderjarige 

kinderen met risico op armoede te maken, voor 3,3 procent van de 

kinderen was die kans hardnekkig. Lees verder 

 

Uitnodiging Pieter de Hooch in Delft  
 

 

 

Nieuwsbrief Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/slimme-stad-moet-ook-sociaal-zijn.11628177.lynkx
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/whatsapp-heeft-moeite-met-communiceren/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/aanpak-milieucriminaliteit-onvoldoende.11628173.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/ambtenaren-zijn-verpletterend-loyaal.11614558.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/ambtenaren-zijn-verpletterend-loyaal.11614558.lynkx
https://www.scp.nl/Nieuws/Inzet_op_huishoudelijke_hulp_loont_ter_voorkoming_van_verpleeghuiszorg
https://www.scp.nl/Nieuws/Inzet_op_huishoudelijke_hulp_loont_ter_voorkoming_van_verpleeghuiszorg
https://vng.nl/nieuws/luchtkwaliteit-lokale-overheden-en-energiearmoede
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/betabalie-3/?root=top
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minder-kinderen-leven-in-hardnekkige-armoede.11675972.lynkx
https://mailchi.mp/raadsleden.nl/nieuwsbrief-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden-week-28-42l17e5ycf-1623601?e=5105375a48
https://mailchi.mp/raadsleden.nl/nieuwsbrief-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden-week-28-42l17e5ycf-1623601?e=5105375a48
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Het duurt nog even, maar u kunt nu al kaarten reserveren voor enkele 

voorstellingen die tijdens de Mooi Weer Spelen op 19 en 20 juni 2020 zijn te 

zien in Delft. De uitnodiging treft u aan in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

De Nationale ombudsman constateert dat de overheid voor burgers met 

een arbeidsbeperking uit het zicht is geraakt. Als zij een probleem 

bespreekbaar willen maken of een klacht willen indienen, verdwalen zij in 

een bestuurlijk doolhof. Burgers kennen hun overheid niet meer en lopen 

vast omdat gemeenten aangeven er niet meer over te gaan. Lees verder 

 

Terug naar boven 

 

Verbod op lachgas: VNG-reactie 

 
 

 

 

 

Epidemiologisch bulletin 

 

MRDH-event   

 

Eerste tegels uit Delflandse 

bagger 

Peter Verheij, wethouder in de gemeente Alblasserdam, doet in het kader 

van zijn executive masteropleiding bestuur en beleid aan de Universiteit 

Utrecht onderzoek naar de vraag wat het wethouderschap succesvol 

maakt. In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u zijn verzoek aan om deel te 

nemen aan dit onderzoek.  

 

Uitnodiging Mooi Weer Spelen 

 

 

 

Arbeidsbeperkten teveel uit het zicht  

Zorgtechnologie 

De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zetten 

via het Innovatieprogramma Zorgtechnologie in op meer samenwerking 

tussen en ondersteuning van de bedrijven in deze sector. Dat doen zij onder 

andere door bedrijven te koppelen aan field- en livinglabs en bijeenkomsten 

te organiseren rond sectorbrede thema’s zoals cybersecurity. Zij doen dat 

samen met de provincie Zuid-Holland, TNO, Medical Delta en 

InnovationQuarter. Lees verder 

 

 

 

Deze week maakte staatssecretaris Blokhuis bekend dat lachgas onder de 

Opiumwet wordt geplaatst. Daarmee wil hij het oneigenlijk, recreatief 

gebruik verbieden. De VNG is blij met de duidelijkheid over de 

gezondheidsrisico’s en een landelijke aanpak. Lees verder 

 
 

 

Onderwijskansen in techniek 

en IT-sector 

 

Wat maakt wethouderschap succesvol? 

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2019/burgers-met-een-arbeidsbeperking-teveel-uit-het-zicht-van-gemeenten
https://mailchi.mp/ggdhaaglanden/epidemiologisch-bulletin-nr-4-december-2019?e=fda3341111
https://mrdh.nl/nieuws/mrdh-event-tijd-verandering
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/eerste-tegels-uit-delflandse-bagger
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/eerste-tegels-uit-delflandse-bagger
https://mrdh.nl/nieuws/zuid-holland-investeert-zorgtechnologie
https://vng.nl/nieuws/verbod-op-lachgas-vng-reactie
https://mrdh.nl/nieuws/onderwijskansen-mbohbo-studenten-en-werknemers-techniek-en-it-sector
https://mrdh.nl/nieuws/onderwijskansen-mbohbo-studenten-en-werknemers-techniek-en-it-sector
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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 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  

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)  

Dinsdag 17 december 2019 Bijeenkomst 'Warmte in balans', 16.45 – 19.30 uur, 
Gemeentehuis Lansingerland Tobias Asserlaan 1  
Bergschenhoek, aanmelden 

Greenport West-Holland (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 49) 

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)  

Woensdag 18 december 2019 BètaBalie: Wenda Doff – In gesprek met de stad 
Delft, 20.00 uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 
Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 50) 

Dinsdag 4 februari 2020  Bezichtiging tentoonstelling Pieter de Hooch in 
Delft, 19.30 – 22.00 uur, Museum Prinsenhof Delft 

Museum Prinsenhof Delft (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 50)  

Zaterdag 16 mei 2020 Ons Delft, maak de stad!, programma volgt Gemeente Delft en partners (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 42)  

Vrijdag 19 en zaterdag 20 juni 
2020 

Straattheaterfestival Mooi Weer Spelen, Poptahof, 
binnenstad en Markt Delft 

Stichting Theaterfestival Delft (meer informatie zie 
uitnodiging bij  nieuwsbrief week 50)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/4adf26cb20be8022/9d3643781df16814

