
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 2 januari 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Decentralisaties  

2  Ggz-zorg 

3  Burgemeesters 

4 Driekoningenlezing 

5  Nieuwe regels 

6 Alzheimercafé 

7 Woningbouw 

8  Preventie 

9 Energietransitie 

10 Accres  

11 Europa dichtbij 

12 Deelstroom Delft 

13 Jaarrekening lezen 

14 Nieuwe cijfers 

15 Metropoolregio 

16 Uitnodigingen 

Vijf jaar decentralisaties; een terugblik 

Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 

en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden, als vervangers van de 

huidige Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In 

de Wvggz zijn alle rechten vastgesteld van mensen die verplichte ggz-zorg 

krijgen. Lees verder 

 

Het jaar van de waarheid is aangebroken voor digitale toegankelijkheid. 

Vanaf 23 september moeten alle gemeentelijke websites aantoonbaar te 

gebruiken zijn voor mensen met een beperking. Een handreiking van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken legt uit wat hiervoor nodig is. Lees verder Honderd jaar vrouwen in de 

raad; wat vinden raadsleden 

zelf? 

Wet verplichte ggz-zorg van start 

Nieuwjaarstoespraken zijn door burgemeesters aangegrepen nog eens de 

penibele financiële situatie van gemeenten bij ‘Den Haag’ onder de aandacht 

te brengen. Dat gaat in niet mis te verstane bewoordingen. ‘Met een 

rijksoverheid die de gemeenten als uitvoeringsloket lijkt te zien en in financieel 

opzicht als sluitpost zijn we geen partners voor elkaar’, stelde bijvoorbeeld de 

Veenendaalse burgemeester Gert-Jan Kats. Lees verder 

 

Burgemeesters uiten zorgen over financiën 

 

 

Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren voor onrust gezorgd. Inwoners 

waarderen de zorg die ze van gemeenten ontvangen en de samenwerking 

tussen hulpverleners gaat beter. Maar gemeenten hebben zich verkeken op 

zaken als financiële tekorten en meer gebruik van specialistische jeugdhulp. 

Lees verder 

 

 

Nieuwe regels digitale toegankelijkheid 

De Driekoningenlezing wordt op zondag 12 januari om 15.00 uur in het 

prinsenkwartier gehouden door Ineke Hulshof. Na haar afstuderen in 1979 

aan de faculteit Bouwkunde in Delft heeft zij in 1980 het bureau Goverts 

Hoogstad Hulshof mede opgericht. Lees verder 

Driekoningenlezing DelftDesign 

https://vng.nl/nieuws/wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg-van-start
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/handreiking-voor-nieuwe-regels-digitale-toegankelijkheid/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/honderd-jaar-vrouwen-in-de-raad-wat-vinden-raadsleden-zelf
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/honderd-jaar-vrouwen-in-de-raad-wat-vinden-raadsleden-zelf
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/honderd-jaar-vrouwen-in-de-raad-wat-vinden-raadsleden-zelf
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/burgemeesters-uiten-zorgen-over-financien.11933789.lynkx
https://vng.nl/nieuws/vijf-jaar-later-de-beloftes-van-de-decentralisaties
https://prinsenkwartier.nl/driekoningenlezing-2/
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Puzzelen voor de woningbouw in 2020 

 

 

 

 

Bomen gaan de politiek in 

 

Gemeenten kunnen dit jaar vergunningen afgeven voor de bouw van 

75.000 woningen, verwacht het kabinet. Veel hangt daarbij af van 

maatregelen die nog moeten worden genomen. Hoe dan ook zal er veel 

puzzelen en rekenen aan te pas komen. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Het Platform Energietransitie houdt op woensdag 15 januari in het 

Prinsenkwartier vanaf 20.00 uur samen met TOPdelft de tweede bijeenkomst 

over de energietransitie in Delft. Het platform zal een en ander vertellen over 

de visie op en de plannen voor samenwerking in wijken en buurten. Lees 

verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

 

Om schommelingen van het accres door een ander ‘volume’ van de rijksuitgaven 

te dempen wijst het kabinet de optie die de VNG voorstelde af. Vooralsnog ziet 

het kabinet af van het nemen van een maatregel. Dit vanwege het alsnog 

uitgeven van de ruimte onder de Rijks uitgavenkaders aan andere urgente 

maatschappelijke doelen bij de Najaarsnota 2019 en het opnieuw inplannen van 

het tempo van de investeringen met de Miljoenennota 2020. Daarbij merkt het 

kabinet op dat schommelingen door loon- en prijsbijstellingen niet leiden tot reële 

mee- en tegenvallers. Lees verder 

 

 

 

 

 

Debat vuurwerkverbod laait 

weer op 

 

 

Nieuwsbrief verenigde 

vergadering 

 

Inzet preventie moet financieel lonen 

   
 

 

Accres blijft voorlopig schommelen 

 

Nieuw CPV-factsheet 

Volgens de CPV-verordening zijn decentrale overheden verplicht bij Europese 

aanbestedingen het CPV-classificatiesysteem toe te passen. In deze 

hernieuwde factsheet wordt inzicht gegeven in de systematiek en werking van 

dit systeem. Lees verder 

Alzheimercafé Delft gaat weer open 

Alzheimer Nederland, afdeling Delft-Westland-Oostland, houdt op 

maandag 13 januari van 19.00 tot 21.00 uur weer een Alzheimercafé in het 

Hampshire Hotel Delft Centre aan de Koepoortplaats in Delft. De flyer is 

bijgevoegd.  

Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars moeten over de ‘eigen’ 

domeinen heen (financiële) afspraken maken. Zodat de rekening van 

bijvoorbeeld investeringen door gemeenten om ouderen langer zelfstandig 

thuis te kunnen laten wonen, niet alleen op het bordje van gemeenten 

terecht komt, maar bijvoorbeeld ook bij de zorgverzekeraars. Die hebben er 

(financieel) baat bij als mensen een beroep kunnen blijven doen op de 

Wmo in plaats van op de Wet langdurige zorg (Wlz). Lees verder 

 

Platform Energietransitie in TOPdelft 

 

 

Aantal gemeenten blijft per 

1 januari 2020 gelijk 

https://partijvoordebomen.com/actueel/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/bouw/puzzelen-en-rekenen-voor-de-woningbouw-in-2020/
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/energietransitie-samen/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/energietransitie-samen/?root=top
https://vng.nl/nieuws/nog-geen-maatregel-kabinet-voor-opvang-schommelingen-accres
https://www.gemeente.nu/veiligheid/handhaving/debat-vuurwerkverbod-laait-weer-op/
https://www.gemeente.nu/veiligheid/handhaving/debat-vuurwerkverbod-laait-weer-op/
https://mailchi.mp/hhdelfland/vv-nieuwsbrief-van-20-december-2019?e=fb3f802d5a
https://mailchi.mp/hhdelfland/vv-nieuwsbrief-van-20-december-2019?e=fb3f802d5a
https://europadecentraal.nl/nieuw-cpv-factsheet/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeentelijke-inzet-preventie-moet-financieel.11935463.lynkx
https://vng.nl/nieuws/aantal-gemeenten-blijft-per-1-januari-2020-gelijk
https://vng.nl/nieuws/aantal-gemeenten-blijft-per-1-januari-2020-gelijk
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In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een brief aan van Deelstroom 

Delft. Dit burgerinitiatief maakt zich sterk voor een wijkgerichte aanpak van 

de verduurzaming van Delft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de 

portefeuilles verdeeld? Wat is de verdeling over de politieke partijen? En 

hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren? Het antwoord 

op dit soort vragen vindt u in de geactualiseerde 'Statistieken lokaal 

bestuur'. De gegevens hebben betrekking op de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de gemeentelijke herindelingen 

van 2019. Ze zijn ontleend aan het ledenbestand van de VNG, en bewerkt 

en geanalyseerd door BMC Onderzoek. Lees verder 

 

Terug naar boven 

 

Workshop jaarrekening lezen 2.0 

 
 

 

 

 

Nieuwsbrief Debat.nl 

 

Doe nieuwe kennis en 

vaardigheden op  

 

Kennisbijeenkomst 

‘Natuurinclusief ontwerpen’  

 

Deelstroom Delft vraagt uw aandacht 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid 

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt. Uit een analyse van de 

cijfers blijkt dat het aantal in de metropoolregio Rotterdam Den Haag sterker 

toeneemt dan in de rest van het land. Actie is nodig. Om die reden gaan de 

23 gemeenten gezamenlijk aan de slag om nieuw regionaal beleid te 

maken. In de analyse is per slachtoffer gekeken naar leeftijd, vervoerswijze en 

het type weg waar het ongeluk plaatsvond. Op basis hiervan zijn de risico’s 

per gemeente benoemd. Daaruit blijkt dat bepaalde groepen meer risico 

lopen op een ongeval in het verkeer. Lees verder 

 

Genomineerden Beste 

lokale bestuurder 2019 

 

 

De gemeentelijke accountant geeft op dinsdag 14 januari, vanaf 20.00 uur 

in de raadszaal van Delft, de jaarlijks workshop Jaarrekening lezen 2.0. In 

deze bijeenkomst zal onder meer aandacht besteed worden aan het 

herkennen van ‘alarmbellen’ in jaarrekeningen en het effectief 

doorgronden van jaarstukken van verbonden partijen. Voor deze 

bijeenkomst zijn, naast de leden van de commissie R & A, alle raads- en 

commissieleden van harte uitgenodigd. Aanmelden is niet nodig. 

 
 

 

Nieuwe code veilig vervoer 

rolstoelgebruikers 

 

Nieuwe cijfers lokale bestuurders  

https://vng.nl/nieuws/nieuwe-cijfers-lokale-bestuurders-beschikbaar
https://mailchi.mp/47f5b63e0e0d/03slpr9dmf-950977?e=c30a6f5a2d
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/begin-het-jaar-met-het-opdoen-van-nieuwe-kennis-en-vaardigheden
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/begin-het-jaar-met-het-opdoen-van-nieuwe-kennis-en-vaardigheden
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/webversion.php?info=NFAxYmdCTEZWUitObHU4TTZqTUNNQWVSZXNXZnFIVnBNZ0FUclRLQ1lUSnZNT1NGMjVucElDV05SRC9tQXhCNU56Q0pzWkVEeXR2b1BMOXM0WFJESjNjbEd0bGRrQnNycmhhVDZaMzRLbGhURTdXRlZERWk2VmR6dDhoaG8vRnY0SU9qejJKSGpJZDlSUlg0M3hTb2t2RE8zQnBLTjAyZkxQd3VRMVZZaVg3b1NicHdNSC9ueU8zY05SYy80bndvL1RveWl5OURQTVppQ1FDcTNFdktQVzRUdTJueVdReWMzQVczdE90UzlLK2IxUEp1dlI2SHlRSElNNTQra2xwVW9JTjhac0VNK0dXajl5aHZvQ2FDd1FZdDZSaXJmaE9VNXp4TkxxNTRoMXc9
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/webversion.php?info=NFAxYmdCTEZWUitObHU4TTZqTUNNQWVSZXNXZnFIVnBNZ0FUclRLQ1lUSnZNT1NGMjVucElDV05SRC9tQXhCNU56Q0pzWkVEeXR2b1BMOXM0WFJESjNjbEd0bGRrQnNycmhhVDZaMzRLbGhURTdXRlZERWk2VmR6dDhoaG8vRnY0SU9qejJKSGpJZDlSUlg0M3hTb2t2RE8zQnBLTjAyZkxQd3VRMVZZaVg3b1NicHdNSC9ueU8zY05SYy80bndvL1RveWl5OURQTVppQ1FDcTNFdktQVzRUdTJueVdReWMzQVczdE90UzlLK2IxUEp1dlI2SHlRSElNNTQra2xwVW9JTjhac0VNK0dXajl5aHZvQ2FDd1FZdDZSaXJmaE9VNXp4TkxxNTRoMXc9
https://mrdh.nl/nieuws/samenwerken-veilige-regio-alle-verkeersdeelnemers
https://www.binnenlandsbestuur.nl/genomineerden-beste-lokale-bestuurder-2019-bekend.11964152.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/genomineerden-beste-lokale-bestuurder-2019-bekend.11964152.lynkx
https://vng.nl/nieuws/per-1-juli-nieuwe-code-veilig-vervoer-rolstoelgebruikers
https://vng.nl/nieuws/per-1-juli-nieuwe-code-veilig-vervoer-rolstoelgebruikers
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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 

Zondag 12 januari 2020 Driekoningenlezing door Ineke Hulshof, 15.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

DelftDesign (meer informatie zie nieuwsbrief week 
2) 

Maandag 13 januari 2020 Alzheimercafé, 19.00 – 21.00 uur, Hampshire Hotel 
Delft Centre Koepoortplaats 3 Delft  

Alzheimer Nederland afdeling DWO ( meer 
informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 2) 

Dinsdag 14 januari 2020 Workshop jaarrekening lezen 2.0 voor raads- en 
commissieleden, 20.00 uur, raadszaal stadhuis Delft 

Gemeente Delft (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 2) 

Woensdag 15 januari 2020 Energietransitie samen, 20.00 uur, Prinsenkwartier 
Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 2)  

Donderdag 16 januari 2020 Start-van-2020-borrel, 15.30 – 17.30 uur, Van 
Bleyswijckstraat 91 Delft  

Delft voor Elkaar (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 51)  

Donderdag 30 januari 2020 Kennisbijeenkomst natuurinclusief ontwerpen, 
10.00 – 16.00 uur, Paulus Borstraat 41 Amersfoort, 
aanmelden 

ELBA\REC (meer informatie zie nieuwsbrief week 2)  

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://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/webversion.php?info=NFAxYmdCTEZWUitObHU4TTZqTUNNQWVSZXNXZnFIVnBNZ0FUclRLQ1lUSnZNT1NGMjVucElDV05SRC9tQXhCNU56Q0pzWkVEeXR2b1BMOXM0WFJESjNjbEd0bGRrQnNycmhhVDZaMzRLbGhURTdXRlZERWk2VmR6dDhoaG8vRnY0SU9qejJKSGpJZDlSUlg0M3hTb2t2RE8zQnBLTjAyZkxQd3VRMVZZaVg3b1NicHdNSC9ueU8zY05SYy80bndvL1RveWl5OURQTVppQ1FDcTNFdktQVzRUdTJueVdReWMzQVczdE90UzlLK2IxUEp1dlI2SHlRSElNNTQra2xwVW9JTjhac0VNK0dXajl5aHZvQ2FDd1FZdDZSaXJmaE9VNXp4TkxxNTRoMXc9

