
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 5 januari 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Ondermaats  

2  Taskforce 

3  Grenzen R 

4 Maatwerk 

5  Aardgasvrij 

6 Schuldsanering 

7 Pleidooi 

8  Stapeling 

9 Heffingen 

10 Half miljard  

11 Europa dichtbij 

12 Digitalisering 

13 Burgerinitiatieven 

14 Stadsbouwmeester 

15 VZHG 

16 Metropoolregio 

17 Uitnodigingen 

Onderzoek tekorten jeugdzorg ondermaats 

Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen 

voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. 

Tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis gaapt een groot gat. De 

Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende jaren gemeenten, 

woningcorporaties en zorgorganisaties stimuleren en ondersteunen bij het 

overbruggen van dit gat. Lees verder 

 

 

Nieuwsbrief 

Hoogheemraadschap van 

Delfland 

Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie 

Raadsleden bevinden zich in de frontlinie van de democratie. Doordat zij zo 

dichtbij de inwoners staan, kunnen zij helaas ook te maken krijgen met 

intimidatie, bedreiging en agressie. Twee raadsleden geven waardevolle 

adviezen in deze Goede Raad. Lees verder 

 

Bewaak de grenzen van het politieke debat 

 

 

Het ‘diepgaande’ onderzoek naar de besteding van het jeugdzorggeld is 

ondermaats. Dat stelt CDA-Kamerlid René Peters. Ook de Branches 

Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) stellen dat het vervolgonderzoek – 

op basis waarvan het (volgend) kabinet moet besluiten structureel extra geld 

voor de jeugdzorg uit te trekken – breder en diepgaander moet worden 

opgezet dan het onderzoek dat er nu ligt. Lees verder 

 

Gemeenten moeten kwaliteitseisen gaan formuleren voor zogeheten 

maatwerkvoorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Ook de controle daarop en de behandeling van 

klachten worden expliciet een lokale verantwoordelijkheid. Lees verder 

Aardgasvrij maken wijken is intensief proces 

Wijken van het aardgas halen is een zeer intensief proces met bewoners en 

gebouweigenaren, waarvoor veel capaciteit en tijd nodig is. Dit is een van 

de inzichten uit de eerste jaarlijkse Voortgangsrapportage Programma 

Aardgasvrije Wijken. Lees verder 

Kwaliteit van ‘maatwerk’ vastleggen 

https://vng.nl/nieuws/taskforce-wonen-en-zorg-roept-op-tot-actie
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-vlietlanden-onderzoekslocatie-voor-oeverbescherming-en-waterplanten?e=fb3f802d5a
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-vlietlanden-onderzoekslocatie-voor-oeverbescherming-en-waterplanten?e=fb3f802d5a
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-vlietlanden-onderzoekslocatie-voor-oeverbescherming-en-waterplanten?e=fb3f802d5a
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/je-moet-de-grenzen-van-het-politieke-debat-bewaken
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/onderzoek-tekorten-jeugdzorg-ondermaats.12129995.lynkx
https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/gemeenten-moeten-kwaliteit-van-maatwerk-vastleggen/
https://vng.nl/nieuws/aardgasvrij-maken-van-wijken-is-intensief-proces
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Borstlap ondersteunt pleidooi gemeenten 

 

 

 

 

Lees sneller 

 

De commissie-Borstlap adviseerde donderdag 23 januari het kabinet over 

de toekomst van werk en de arbeidsmarkt. De commissie ondersteunt 

hiermee de verbetervoorstellen die gemeenten onder andere recent aan 

het kabinet hebben gedaan naar aanleiding van de evaluatie van de 

Participatiewet. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Gemeenten verwachten dit jaar 10,8 miljard euro aan gemeentelijke 

heffingen te ontvangen. Dat is 6,3 procent meer dan in 2019. Dit meldt het 

CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2020. 

Lees verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

 

 

Niemand in de bijstand aan de kant. De VNG deelt deze ambitie met 

staatssecretaris Van Ark. Echter, het wetsvoorstel dat er nu ligt gaat de meeste 

mensen in de bijstand niet verder helpen en kost minimaal een half miljard extra. 

De VNG eist serieuze aanpassingen in het wetsvoorstel en voldoende geld om de 

ambitie waar te maken. Gemeenten proberen mensen die in de bijstand 

belanden zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen. Er wordt gekeken naar 

wat inwoners verder helpt en er wordt daarbij passend aanbod gedaan. Lees 

verder 

 

 

 

 

 

Bruggen vaker open door 

training 

 

 

 

Nieuwe cijfers 'stapeling' en Participatiewet 

   
 

 

Passend aanbod kost half miljard extra 

 
 

Ombudsman onderzoekt schuldsanering 

De Nationale ombudsman wil weten of mensen met problematische 

schulden de weg naar de wettelijke schuldsanering kunnen vinden. Ook 

vraagt hij zich af of ze daarbij tegen moeilijkheden aanlopen. In een brief 

aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en minister Dekker van 

Rechtsbescherming schrijft Reinier van Zutphen dat hij een onderzoek is 

begonnen, omdat hij regelmatig klachten over de toegang tot wettelijke 

schuldsanering krijgt. Lees verder 

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van de site 

Waarstaatjegemeente.nl, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd 

over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van 

voorzieningen. Lees verder 

 

 

 

De cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van 

twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wmo, de 

Jeugdwet en/of de Participatiewet. 

Sterk, sociaal Europa 

De Europese Commissie presenteerde op 14 januari een mededeling met haar 

eerste overwegingen voor het opbouwen van een sterk sociaal Europa. In de 

mededeling wordt uiteengezet hoe het sociaal beleid de uitdagingen en kansen 

van de komende tijd zal helpen waarmaken. Daarnaast worden acties op EU-

niveau voor de komende maanden voorgesteld en wordt feedback gevraagd 

over verdere acties op het gebied van werkgelegenheid en sociale rechten. Lees 

verder 

10,8 Miljard euro aan heffingen in 2020 

 

 

Nieuwsbrief Platform 31 

 

VNG wil vuurwerkverbod 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/lees-sneller-met-meer-kennis-van-de-werking-van-je-hersenen
https://vng.nl/nieuws/commissie-borstlap-ondersteunt-pleidooi-van-gemeenten
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/05/gemeenten-begroten-10-8-miljard-euro-aan-heffingen-in-2020
https://vng.nl/nieuws/passend-aanbod-verplichte-tegenprestatie-kost-half-miljard
https://vng.nl/nieuws/passend-aanbod-verplichte-tegenprestatie-kost-half-miljard
https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie/januari-2020/extra-brugopeningen-rijneveldbrug-koepoortbrug/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie/januari-2020/extra-brugopeningen-rijneveldbrug-koepoortbrug/
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/ombudsman-start-onderzoek-wettelijke-schuldsanering/
https://vng.nl/nieuws/nieuwe-cijfers-stapeling-en-participatiewet
https://europadecentraal.nl/commissie-op-weg-naar-sterk-sociaal-europa/
https://europadecentraal.nl/commissie-op-weg-naar-sterk-sociaal-europa/
https://mailchi.mp/platform31/platform31-nieuwsbrief-23-januari-330761?e=c92f6765ee
https://vng.nl/nieuws/vng-wil-verbod-knalvuurwerk-vuurpijlen-en-los-siervuurwerk
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Bijna iedereen ziet zijn beroepspraktijk veranderen door nieuwe digitale 

technologieën. Dat geldt ook voor raadsleden. Zij hebben elke dag te 

maken met een aanzwellende digitale informatiestroom, die de interactie 

tussen de raad en het college verandert, net als de relatie met inwoners. 

Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

Stadsbouwmeester Tako Postma presenteert op woensdag 5 februari vanaf 

20.00 uur in het Prinsenkwartier zijn plannen voor Delft. Lees verder  

 

Terug naar boven 

 

‘Burgerinitiatieven kennen beperkingen’ 

  

 

 

 

 

Conceptlijst zwemwaterlocaties 

2020 

 

Vrees voor overlast 

rookverbod 

 

Digitalisering: kans voor lokale democratie 

 

 

 

 

Drijflagen 

Op verschillende locaties in Delft lag eind vorige week een olieachtige 

drijflaag op het water. Op de Schie, tussen de Abtswoudsebrug en de 

Koepoortbrug, bij de Kolk, Buitenwatersloot en De Gaag tot aan de A4. Ook 

op verschillende locaties in de binnenstad zag het hoogheemraadschap 

vervuiling. Lees verder 

Wegwijzers 

De N470 in Delft krijgt nieuw bewegwijzering en nieuwe beplanting in de 

middenberm. Van maandagavond 3 februari tot en met woensdag 5 

februari tussen 20.00 uur tot 06.00 uur werkt Boskalis hieraan ter hoogte van 

de Schoemakerstraat in Delft. Lees verder 

 

Filosofie en economie: Arjo 

Klamer 

 

 

Gemeenten wijzen graag naar burgerinitiatieven omdat ze efficiënt en 

sociaal zouden zijn, maar deze vorm van zelfsturing kent ‘onderbelichte 

schaduwkanten’. Tot die conclusie komt Hiska Ubels in haar proefschrift. Ze 

noemt drie belangrijke beperkingen. Lees verder 

  

 

Connected Transport 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u ook de nieuwsbrief aan van de 

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG). De VZHG meldt hierin 

onder meer dat het aantal gemeenten in Zuid-Holland in 2020 ongewijzigd 

blijft en dat er in maart regiobijeenkomsten plaatsvinden over de herijking 

van het gemeentefonds.  

Stadsbouwmeester presenteert plannen 

VZHG stuurt nieuwsbrief rond 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/digitalisering-een-kans-voor-de-lokale-democratie
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/stadsfabriek/?root=top
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/januari-2020/conceptlijst-zwemwaterlocaties-2020-ter-inzage/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/januari-2020/conceptlijst-zwemwaterlocaties-2020-ter-inzage/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vrees-voor-overlast-rookverbod.12148879.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vrees-voor-overlast-rookverbod.12148879.lynkx
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/drijflagen-op-het-water-in-delft-wij-nemen-maatregelen
https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie/januari-2020/n470-krijgt-nieuwe-beplanting-wegwijzers/
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/filosofie-en-economie-arjo-klamer-over-de-voortbrenging-van-het-goede/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/filosofie-en-economie-arjo-klamer-over-de-voortbrenging-van-het-goede/?root=top
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/burgerinitiatieven-kennen-belangrijke-beperkingen.12173348.lynkx
https://mrdh.nl/nieuws/schoon-stil-en-energiezuinig-vervoer-connected-transport-draagt-eraan
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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 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)  

Woensdag 5 februari 2020  Presentatie stadsbouwmeester Tako Postma, 20.00 
uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 5) 

Dinsdag 11 februari 2020 Cursus Filosofie en economie met Arjo Klamer, 
20.00 uur,  Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 5) 

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

