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Week 4 januari 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Regelingen  

2  Lokale lasten 

3  Raadswerk 

4 Woningbouwimpuls 

5  Toekomst zorg 

6 Meer geld 

7 Holland Dance 

8  Vuurwerkverbod 

9 Inwonerparticipatie 

10 Delegatie  

11 Europa dichtbij 

12 Kritiek 

13 Ouderen 

14 Gemeentefonds 

15 Symposium 

16 Metropoolregio 

17 Uitnodigingen 

Raadsleden krijgen meer grip op regelingen 

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk. Huurders betalen dit 

jaar € 18,- meer, eigenaar-bewoners € 30,-. De afvalstoffenheffing stijgt met 

5,9 procent sterk doordat veel gemeenten nu pas de verhoging van 139 

procent van de rijksbelasting in 2019 doorberekenen. Lees verder 

 

 

Goede Raad 

COELO presenteert lokale lasten 

Na een bescheiden twitterstormpje kreeg het Utrechtse D66-raadslid Has Bakker 

in tweede instantie duidelijkheid van de Belastingdienst: de 20 uur per week die 

hij aan het raadslidmaatschap besteedt mag hij opgeven als ‘gewerkte uren’ 

naast zijn vaste baan. Daardoor kan hij wel kinderopvangtoeslag blijven 

ontvangen. Lees verder 

 

Raadswerk telt fiscaal als ‘gewerkte uren’ 

 

 

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de democratische 

legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen moet vergroten. Het kabinet 

wil de betrokkenheid van raadsleden in het bestuur van gemeenschappelijke 

regelingen vergroten. Lees verder 

 

Gemeenten die een bijdrage willen uit de ‘woningbouwimpuls’ van bijna een 

miljard euro, krijgen dit geld niet zomaar toegeworpen. Goedkeuring is nodig 

van de provincie, een speciale commissie én minister Van Veldhoven voor 

Milieu en Wonen. Dit blijkt uit de uitwerking van de steunmaatregel die het 

kabinet op Prinsjesdag aankondigde. Het gaat om een concept van het 

Besluit Woningbouwimpuls 2020. Lees verder 

Toekomst zorg thuiswonende ouderen 
'Ga (ver)bouwen! Ga digitaal! Werk samen!' Het advies van de commissie 

'Toekomst zorg thuiswonende ouderen' bevat voor gemeenten heel 

herkenbare punten. De VNG heeft over de breedte een positief beeld van 

het advies. Een groot deel van de aanbevelingen wordt herkend en kan 

rekenen op het draagvlak van gemeenten. Maar over een deel van de 

aanbevelingen gaat de VNG graag het gesprek aan met Rijk en 

samenwerkingspartners. Lees verder 

Niet zomaar geld voor woningbouwimpuls 

https://vng.nl/nieuws/coelo-presenteert-lokale-lasten-grote-gemeenten
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/wie-zijn-de-belanghebbenden-en-op-welk-moment-in-het-proces-wil-je-hen-betrekken
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/raadswerk-telt-fiscaal-als-gewerkte-uren.12058176.lynkx
https://vng.nl/nieuws/kabinet-gemeenschappelijke-regelingen-democratischer-maken-0
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/wonen/kabinet-houdt-drie-hoepels-omhoog-voor-woningbouwimpuls/
https://vng.nl/nieuws/toekomst-zorg-thuiswonende-ouderen-vng-reactie-op-advies
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Uitnodiging voor het Holland Dance festival 

 

Karim Benammar: Overvloed 

 

Theater de Veste nodigt u uit om op 27 en 30 januari twee 

premièrevoorstellingen bij te wonen van het Holland Dance festival. Lees 

verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Als er in de raad al discussie over participatie plaatsvindt, dan gaat die vaak 

vooral over de beste vorm om nu eens niet alleen de usual suspects te 

bereiken. Maar slaat de raad daarmee niet de belangrijkste vragen over? 

Lees verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

 

Afgelopen vrijdag begon de Commissie Europa en Internationaal met een nieuwe 

gemeentelijke delegatie naar het Comité van de Regio’s. De komende periode 

vertegenwoordigen zij de belangen van Nederlandse gemeenten in de Europese 

Unie. In het Comité van de Regio’s zitten twaalf Nederlandse gemeentelijke leden, 

voor een periode van vijf jaar. Lees verder 

 

 

 

 

 

‘Oud en zelfstandig in 2030. 

Een reisadvies’. 

 

 

 

Meerderheid is voor vuurwerkverbod 

   
 

 

Nieuwe delegatie Comité van de Regio’s 

 

 

Structureel meer geld nodig voor jeugdhulp 

Mensen die werkzaam zijn in de jeugdhulp zetten zich dagelijks in voor 

kwetsbare kinderen en gezinnen. De FNV vraagt volgens de VNG terecht 

aandacht voor het belang van het betalen van beloningen die passend 

zijn bij de complexiteit van het werk. Een nieuwe stelselwijziging zorgt er 

echter niet voor dat kwetsbare kinderen en gezinnen beter worden 

geholpen. De FNV stelt voor dat de rol van de gemeenten beperkt wordt 

tot het geven van toegang tot hulp, maar dat die hulp wordt ingekocht en 

bekostigd door het Rijk. Lees verder 

Het merendeel van de Nederlanders staat – enkele weken na de 

jaarwisseling – negatief of zeer kritisch tegenover het afsteken van vuurwerk 

en vraagt om een bepaalde vorm van beperking. En grote meerderheid 

komt tot de conclusie: zo gaat het niet langer, dan maar een verbod. Lees 

verder 

Cohesiebeleid 

Het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stedelijk Beleid (DG REGIO) van de 

Europese Commissie organiseert op 6 februari 2020 een conferentie over het 

betrekken van burgers en het maatschappelijk middenveld bij het cohesiebeleid. 

Cohesiebeleid ondersteunt het scheppen van banen, concurrentievermogen, 

economische groei, verbeterde kwaliteit van leven, sociale integratie en 

duurzame ontwikkeling. Lees verder 

Kaders stellen voor inwonerparticipatie 

 

 

Help de padden 

 

‘De raad hoeft niet overspoeld 

te worden met informatie’ 

http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/filosofie-en-economie-karim-benammar-overvloed/?root=top
https://www.theaterdeveste.nl/nieuwsbrief/view/20227/?mlsi=&rt=20227e9&nbtype=newsletter&nbsubtype=alt&bc=#mailing_list_subscriber_id--%3E&bc=test
https://www.theaterdeveste.nl/nieuwsbrief/view/20227/?mlsi=&rt=20227e9&nbtype=newsletter&nbsubtype=alt&bc=#mailing_list_subscriber_id--%3E&bc=test
https://www.lokale-democratie.nl/kaders-stellen-voor-inwonerparticipatie
https://vng.nl/nieuws/nieuwe-nederlandse-delegatie-comite-van-de-regios-gestart
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/advies-huishoudelijke-hulp-naar-bijzondere.12056460.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/advies-huishoudelijke-hulp-naar-bijzondere.12056460.lynkx
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/01/fnv-plan-drastisch-versimpelen-in-de-jeugdzorg
https://vng.nl/nieuws/structurele-verhoging-budget-nodig-voor-goede-jeugdhulp
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/nederlander-om-verbieden-maar-dat-vuurwerk.12076954.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/nederlander-om-verbieden-maar-dat-vuurwerk.12076954.lynkx
https://europadecentraal.nl/conferentie-over-betrekken-van-burgers-bij-cohesiebeleid/#more-58408
https://www.knnv.nl/AfdelingDelfland/help-de-padden
https://www.gemeente.nu/blog/de-raad-hoeft-niet-overspoeld-te-worden-met-informatie/
https://www.gemeente.nu/blog/de-raad-hoeft-niet-overspoeld-te-worden-met-informatie/


 

 

PAGINA 3 NIEUWSBRIEF GRIFFIE WEEK 4 JANUARI 2020 

  

 

De Vereniging van Griffiers plaatst kritische kanttekeningen bij de 

verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor kandidaat-wethouders 

die wordt voorgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. ‘De verplichting is een beperking van het passieve 

kiesrecht.’ Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister 

van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de 

nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar 

de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst 

herijking gemeentefonds! Lees verder 

 

Terug naar boven 

 

‘Nieuwe woonvormen voor ouderen nodig’ 

  

 

Inspiratie uit de 

Buytenhout 

 

 

Bijeenkomst Tuinbouw ontmoet 

Biotech 

 

Wat is jouw vrijheid? 

 

Kritiek op verplichte VOG wethouders 

 

 

 

 

Logistiek makelaar 

De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag willen een 

regio waar je prettig kunt wonen en werken. Nu en in de toekomst. Dat 

vraagt om schoon, stil en energiezuinig vervoer. Samen werken de MRDH-

gemeenten aan de ambitie om de uitstoot van CO2 door het verkeer in 2025 

met 30 procent te verminderen ten opzichte van 2016. In het voorjaar van 

2020 verschijnt een programma waarin maatregelen staan die de 23 

gemeenten en de MRDH-organisatie nu en op korte termijn nemen om deze 

opgave te realiseren. Zoals bijvoorbeeld de logistiek makelaar. Gemeenten 

en bedrijven kunnen deze inzetten. Lees verder 

 

Provincie laat kunst veilen 

 

 

De doelgroep ouderen stond deze week hoog op de landelijke politieke 

agenda. Nieuwe adviezen en plannen lijken niet zonder lokale gevolgen te 

blijven. Zo moeten gemeenten meer aan de slag met nieuwe vormen van 

wonen en zorg voor de bewoners op leeftijd. Lees verder 

  

 

MRDH zoekt 

metropooltrainees 

De Sociëteit van de Vierhovenkerk houdt op dinsdag 3 maart van 13.30 tot 

16.00 uur in de Vierhovenkerk het symposium Waardig ouder worden. De 

uitnodiging treft u aan in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Bijeenkomsten herijking gemeentefonds 

Symposium Waardig ouder worden 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/griffiers-kritisch-op-verplichte-vog-wethouders.12078708.lynkx
https://vng.nl/nieuws/regiobijeenkomsten-herijking-gemeentefonds
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/inspiratie-uit-de-buytenhout-en-de-haagse-binckhorst/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/inspiratie-uit-de-buytenhout-en-de-haagse-binckhorst/?root=top
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/8b4b97d7a0923a1f/27b9a5423f2a67e2
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/8b4b97d7a0923a1f/27b9a5423f2a67e2
https://www.internationale-vrouwendag.nl/wat-is-jouw-vrijheid/
https://mrdh.nl/nieuws/schoon-stil-en-energiezuinig-vervoer-logistiek-makelaar-draagt-eraan
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/januari-2020/online-veiling-provinciale-kunstcollectie-preview/
https://www.gemeente.nu/bestuur/meer-nieuwe-woonvormen-voor-ouderen-nodig/
https://mrdh.nl/nieuws/word-metropooltrainee
https://mrdh.nl/nieuws/word-metropooltrainee
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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 22 januari 2020 Preview programma 2020, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 3)  

Maandag 27 en donderdag 30 
januari 2020 

Premièrevoorstellingen Holland Dance festival, 
20.15 uur, Theater de Veste Delft  

Theater de Veste (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 4)  

Dinsdag 28 januari 2020 Filosofie en economie met Karim Benammar, 20.00 
uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 4)  

Woensdag 29 januari 2020 Inspiratie uit de Buytenhout en de Haagse 
Binckhorst, 20.00 uur, Prinsenkwartier Sint 
Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 4) 

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)  

Donderdag 13 februari 2020 Jaarcongres Stedelijke Transformatie, 10.30 – 16.30 
uur, Prodentfabriek Oude Fabriekstraat 20 
Amersfoort, aanmelden 

Provincie Utrecht en Stedelijke Transformatie (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 3)  

Donderdag 13 februari 2020 Bijeenkomst Tuinbouw ontmoet Biotech, 12.30 – 
16.30 uur, Biotech Campus Delft Alexander 
Fleminglaan 1 Delft 

Greenport West-Holland (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 4)  

Dinsdag 3 maart 2020 Symposium Waardig ouder worden, 13.30 – 16.00 
uur, Vierhovenkerk Obrechtstraat 50 Delft 

Sociëteit van de Vierhovenkerk (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 4)  

Donderdag 12 maart 2020 Regiobijeenkomst herijking gemeentefonds, 19.00 – 
20.30 uur, gemeentehuis Capelle aan den IJssel, 
aanmelden 

Provincie Zuid-Holland en VZHG (meer informatie 
zie nieuwsbrief week 4)  

Maandag 23 maart 2020 Regiobijeenkomst herijking gemeentefonds, 19.00 – 
20.30 uur, gemeentehuis Alphen aan den Rijn, 
aanmelden 

Provincie Zuid-Holland en VZHG (meer informatie 
zie nieuwsbrief week 4)  

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
https://mailchi.mp/platform31/jaarcongres_stedelijke_transformatie-2020?e=c92f6765ee
https://vng.nl/inschrijfformulier-avondsessie-herziening-financiele-verhouding-0
https://vng.nl/inschrijfformulier-avondsessie-herziening-financiele-verhouding-0

