
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 6 februari 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Voorbereidingen  

2  Verduurzaming 

3  Omgevingswet 

4 Waterstof 

5  Overheidsaccountant 

6 Gemeentefonds                                            

7 Geboorteakte 

8  Kritisch tijdpad 

9 Woningcorporaties 

10 Meer geld 

11 Integriteitsbeleid  

12 Europa dichtbij 

13 Tariefverhoging 

14 Platform H10 

15 Delfland 

16 Compensatie 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Stand van zaken voorbereidingen 5G 

Verduurzaming is een grote, gezamenlijke opgave. Een opgave die leidt tot 

tegenstellingen over welke soms ingrijpende keuzes worden gemaakt. Die 

tegenstellingen manifesteren zich op lokaal niveau in de raad, die de knopen 

moet doorhakken. Toch kan verduurzamen ook verbinden in plaats van 

verdelen. Op 26 maart is hierover een conferentie waar u als raadslid bent 

uitgenodigd om mee te praten. Lees verder 

 

 

Kom uit je schuld 

Verduurzaming op lokaal niveau 

De Eerste Kamer wil dat participatie van bewoners een solide basis krijgt in de 

invoeringsregels voor de Omgevingswet. Gemeenten moeten daarom vóór 

2021 verplicht participatiebeleid opstellen. Ook wil de senaat betere informatie 

over de voortgang van het digitaal stelsel. De invoeringswet kan op een flinke 

meerderheid rekenen. Lees verder 

 

Participatie Omgevingswet wordt harde eis 

 

 

2020 is het jaar van 5G, want dit jaar worden de eerste sets van frequenties 

geveild. Gemeenten krijgen op verschillende manieren met de effecten 

hiervan te maken. Om daar zo goed mogelijk ondersteuning aan te kunnen 

bieden start de VNG dit jaar het programma 5G. Lees verder 

 

TOPdelft houdt op woensdag 12 februari samen met het Platform 

Energietransitie de derde bijeenkomst over het lokale klimaatvraagstuk. De 

bijeenkomst begint om 20.00 uur en Ad van Wijk  gaat in op de vraag of 

waterstof een rol kan spelen in de energietransitie.  

Commissie serveert overheidsaccountant af 
De oprichting van een overheidsaccountant voor gemeenten, zoals 

voorgesteld door de VNG, is een plan waaraan te grote nadelen kleven. Dat 

stelt de Commissie toekomst accountancysector, die afgelopen donderdag 

vasthoudt aan de oplossingen die ze eerder zelf schetste. Lees verder 

Waterstof in de Energietransitie 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/verduurzaming-op-lokaal-niveau-wat-verdeelt-en-wat-verbindt
https://vng.nl/nieuws/campagneteam-kom-uit-je-schuld-bezoekt-gemeenten
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/omgevingswet/participatie-inwoners-bij-omgevingswet-wordt-harde-eis/
https://vng.nl/nieuws/stand-van-zaken-voorbereidingen-5g
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/financien/overheidsaccountant-afgeserveerd-door-commissie/
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Wetsvoorstel aanpassing geboorteakte 

 

 

Kritisch tijdpad voor ICT Omgevingswet 

 

NVvR steunt externe voorzitters 

 

In een brief aan minister Dekker reageert de VNG positief op het 

conceptwetsvoorstel in verband met het veranderen van de voorwaarden 

voor wijziging van het geslacht in de geboorteakte. Er is echter wel een 

onderzoek nodig naar de lasten voor gemeenten. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Woningcorporaties realiseren maar 62 procent van hun jaarlijkse 

bouwplannen, blijkt uit de zogenoemde Staat van de corporatiesector. 

Volgens toezichthouder Autoriteit woningcorporaties ligt dat niet aan 

belastingen als de verhuurdersheffing, zoals de corporaties zelf zeggen. Lees 

verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

Integriteitsbeleid hoort bij de raad 
De lokale autonomie van de raad bij gemeentelijk integriteitsbeleid dient te 

worden gehandhaafd en versterkt. Dat is de kernboodschap van de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als reactie op het wetsvoorstel 

van minister Knops (Binnenlandse Zaken) waarin verschillende maatregelen 

staan met betrekking tot integriteit. Lees verder 

Veel gemeenten lopen geld voor lokale verkeer- en vervoerstaken mis sinds dit 

geld als brede doeluitkering (BDU) in het provinciefonds wordt gestort. De VNG 

trekt hierover aan de bel bij de woordvoerders verkeersveiligheid in de Tweede 

Kamer, in de aanloop naar hun AO van 5 februari. Lees verder 

 

 

 

 

 

Delflanders gaan uitdaging aan 

 

 

 

 

   
 

 

Meer geld voor lokaal verkeer en vervoer 

 
 

Helft minder maatstaven gemeentefonds 

Het gemeentefonds-nieuwe-stijl wordt er stukken eenvoudiger op. Uit een 

nog vertrouwelijke conceptversie blijkt dat er veel minder maatstaven 

komen op grond waarvan de algemene uitkering over de gemeenten 

wordt verdeeld. Alleen al wat de klassieke taken betreft – exclusief het 

sociaal domein – verdwijnen 25 van de 49 maatstaven. Lees verder 

De zorgen of gemeenten hun software voor de nieuwe Omgevingswet op 

tijd beschikbaar en werkend hebben, zijn nog niet voorbij. Medio dit jaar 

moet voldoende zeker zijn of het landelijke digitaal stelsel eind 2020 goed 

op de rit staat. Een van de vereisten voor inwerkingtreding van de wet. Lees 

verder 

Werkprogramma 2020 

Op 29 januari 2020 heeft de Europese Commissie het Werkprogramma voor 2020 

gepresenteerd. Het Werkprogramma is gericht op de overgang naar een eerlijk, 

klimaatneutraal en digitaal Europa. De plannen en prioriteiten zijn ingedeeld aan 

de hand van een zestal ambities. Lees verder 

Woningcorporaties bouwen te weinig  

 

 

Nieuwsbrief Alzheimer DWO 

 

Slotevent BioBoost 2020 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/commissievoorzitterschap-steeds-lastiger-met-raadswerk-te-combineren
https://vng.nl/nieuws/vng-advies-wetsvoorstel-over-aanpassing-geboorteakte
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/woningcorporaties-maken-bouwplannen-niet-waar.12175871.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/woningcorporaties-maken-bouwplannen-niet-waar.12175871.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/initiatief-voor-integriteitsbeleid-hoort-bij-de-raad
https://vng.nl/nieuws/meer-geld-voor-lokaal-verkeer-en-vervoer-naar-gemeenten
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/go-green-challenge-1
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/helft-minder-maatstaven-gemeentefonds.12173417.lynkx
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/omgevingswet/kritisch-tijdpad-voor-ict-omgevingswet/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/omgevingswet/kritisch-tijdpad-voor-ict-omgevingswet/
https://europadecentraal.nl/werkprogramma-2020-wat-zijn-de-prioriteiten-en-plannen-van-de-commissie/#more-59180
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user347/DWO%20NIEUWSBRIEF%2068gecomprimeerd.pdf
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/56383c3d44e280ee/4d95aa78c99cdb18
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Het voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de tarieven 

aan te passen voor het gebruik van de voorziening Decentrale 

Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) valt niet in goede aarde bij de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het zou gemeenten 0,5 

miljoen euro extra kosten. Ook op andere onderdelen uit de VNG kritiek. 

Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

Vanaf deze maand valt de belastingaanslag van het Hoogheemraadschap 

van Delfland op de deurmat. Delfland vindt het belangrijk dat de lasten 

voor inwoners en bedrijven niet stijgen en kiest er daarom voor de 

waterschapsbelasting dit jaar gelijk te houden. Lees verder 

 

Terug naar boven 

 

Derde bijeenkomst Platform H10-Jeugd 

 

 

 

 

 

 

Handreiking aardgasvrije 

wijken 

 

Sprekend Prinsenkwartier 

 

VNG kritisch over tariefverhoging DROP 

 

 

 

 

Proeftuin 

Binnen de Metropoolregio kunnen ontwikkelaars en ondernemers op een 

aantal plekken 5G-toepassingen testen. Zo’n proeftuin is volgens Berry 

Vetjens de ideale manier om een aantal zaken rondom 5G af te kaarten, 

bijvoorbeeld veiligheid. Lees verder 

Convenant 

Gedeputeerde Willy de Zoete heeft namens de provincie samen met bijna 30 

partijen, waaronder TNO, de gemeente Westland, Omgevingsdienst Midden 

NL, bedrijvenpark Hoog16hoven, en bedrijvenkring Schieoevers, het 

Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen getekend. Lees verder 

 

Slimme masten 

 

 

Het Platform H10-Jeugd houdt op woensdag 1 april van 19.30 tot 22.00 uur in 

het bestuurscentrum van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn derde 

bijeenkomst voor raads- en commissieleden van de H10-gemeenten. Het 

programma volgt later. 

  

 

Innovatief programma voor 

gemeenten 

De afgesproken compensatie aan gemeenten voor het Wmo-

abonnementstarief is voldoende. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft ‘op 

dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat de afgesproken 

compensatie aan gemeenten ontoereikend is’. Lees verder 

Inwoners in Delfland niet duurder uit 

Genoeg compensatie 'Wmo-abotarief’ 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/vng-kritisch-over-tariefverhoging-drop.12173647.lynkx
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/inwoners-in-delfland-niet-duurder-uit-voor-droge-voeten-en-schoon-water
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/aardgasvrije-wijken-de-lessen-tot-nu-toe/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/aardgasvrije-wijken-de-lessen-tot-nu-toe/
https://www.prinsenkwartier.nl/sprekend-pk-1-marco-martens-royal-with-cheese-jaap-montagne/
https://mrdh.nl/node/1631
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/januari-2020/zuid-holland-tekent-landelijk-convenant/
https://mrdh.nl/nieuws/pilot-slimme-masten-gelanceerd-rotterdamse-wijk-reyeroord
https://mrdh.nl/nieuws/innovatief-programma-gemeenten
https://mrdh.nl/nieuws/innovatief-programma-gemeenten
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/genoeg-compensatie-wmo-abotarief.12215574.lynkx
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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 5 februari 2020  Presentatie stadsbouwmeester Tako Postma, 20.00 
uur, Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 5) 

Donderdag 6 februari 2020 Sprekend PK, 20.30 uur, Prinsenkwartier Sint 
Agathaplein 4 Delft 

Prinsenkwartier (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 6)  

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) 

Woensdag 12 februari 2020 Bijeenkomst Platform Energietransitie, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 6) 

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)  

Woensdag 1 april 2020 3e Bijeenkomst Platform H10-Jeugd, 19.30 – 22.00 
uur, Bestuurscentrum gemeente Pijnacker-
Nootdorp Emmastraat 165 Pijnacker 

Platform H10-Jeugd (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 6)  

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://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

