
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 7 februari 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Monitor  

2  Gemeentefonds 

3  Datalekken 

4 Stationsstalling 

5  Giften 

6 Woonopgave                                         

7 Noodstop 

8  Warmtetransitie 

9 Zorgbudget 

10 Tweeluik 

11 Buitenhof  

12 Europa dichtbij 

13 Ruimtedruk 

14 Lachgasverbod 

15 WSGO 

16 Omgevingswet 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Monitor Sociaal Domein helpt raadsleden 

Het zijn met name de grote steden die gaan profiteren van de voorziene 

herijking van het gemeentefonds. Het merendeel van de gemeenten gaat er 

juist op achteruit bij de andere verdeling van de algemene uitkering die in 

2021 moet ingaan. Lees verder 

 

 

Eindrapport aanjager respijtzorg 

Kassa stad rinkelt bij herijking gemeentefonds 

Gemeenten hebben afgelopen jaar zo’n 10 procent meer datalekken gemeld 

dan in 2018. Simpelweg versturen of afgeven van persoonsgegevens aan de 

verkeerde ontvanger, komt ‘verreweg het meeste voor’. Gemeenten zijn 

verder relatief vaak slachtoffer van ‘phishing’ door cybercriminelen. Lees 

verder 

 

Gemeenten melden ruim 1500 datalekken 

 

 

Wil je als raadslid meer zicht op de uitgaven in het sociaal domein dan is er de 

monitor Sociaal Domein. Met deze monitor krijg je meer en beter zicht op de 

financiën en hoe het is gesteld met de zorg voor de meest kwetsbare inwoners. 

Hierdoor kan je als raadslid gemakkelijker goede besluiten nemen over vele 

miljoenen. Lees verder 

 

Het ministerie van IenW heeft vervoersregio’s en provincies gevraagd om 

locaties aan te wijzen voor fietsenstallingen bij ov-knooppunten. Volgens het 

Klimaatakkoord draagt het Rijk € 75 miljoen hieraan bij, op basis van 

cofinanciering. Lees verder 

Transparantie over giften politieke partijen 

De transparantie van giften aan politieke partijen en hun neveninstellingen 

wordt vergroot. Vrijdag stemde de ministerraad met een wijziging van de Wet 

financiering politieke partijen (Wfpp). Straks moeten partijen duidelijk maken 

wie de natuurlijke personen zijn achter rechtspersonen die een gift aan hen 

doen. De drempel van 4500 euro per donateur per jaar voor 

openbaarmaking van giften uit Nederland blijft bestaan. Lees verder 

Rijk vraagt om locaties voor stationsstalling 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/kassa-stad-rinkelt-bij-herijking-gemeentefonds.12229353.lynkx
https://vng.nl/nieuws/vng-reactie-op-eindrapport-aanjager-respijtzorg
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/digitalisering/gemeenten-melden-meer-dan-1500-datalekken/
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/digitalisering/gemeenten-melden-meer-dan-1500-datalekken/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/monitor-sociaal-domein-helpt-raadsleden-grote-gemeenten
https://vng.nl/nieuws/rijk-vraagt-om-locaties-voor-fietsenstalling-bij-stations
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/meer-transparantie-over-giften-politieke-partijen.12277250.lynkx
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Verplichte schuldhulp bij noodstop boetes 

 

 

Warmtetransitie: raadsleden, pak de regie! 

 

Update Greenport West-Holland 

 

Wie door problematische schulden een boete van justitie niet kan betalen, 

krijgt daarvoor meer tijd in een zogeheten noodstopprocedure. 

Aanmelding voor schuldhulpverlening bij de gemeente geldt daarbij als 

voorwaarde. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Mensen en gezinnen met behoefte aan meerdere vormen van zorg of 

ondersteuning krijgen te maken met een groot aantal hulpverleners, 

indicatiestellers en financieringsvormen. Om dit te voorkomen, ging deze 

week een experiment van start met een integraal budget. Lees verder 

Europa dichtbij 

  

Verbindende kunst in de Buitenhof 

 
 

 In het Prinsenkwartier houdt TOPdelft op woensdag 26 februari een 

bijeenkomst, waarin de groep Nobis uit de doeken doet hoe kunst kan 

verbinden in de Buitenhof. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Lees verder 

Nederland kent de scheiding van kerk en staat, maar dat betekent nog niet dat 

overheid en religie niets met elkaar te maken hebben. Religieuze organisaties zijn 

belangrijke spelers in het maatschappelijk middenveld en spelen traditioneel een 

grote rol in het onderwijs, de zorg en de publieke omroep. Lees verder 

 

 

 

 

 

Help, we hebben geen stukken!  

 

 

 

   
 

 

Tweeluik religie en publiek domein 

 
 

Woonopgave ouderen per gemeente 

Onderzoek van ActiZ en ANBO maakt voor het eerst duidelijk wat de 

financiële impact van vergrijzing is voor het woningbeleid van gemeenten. 

De kosten van aanpassingen aan woningen, zodat mensen er goed oud 

kunnen worden, worden geraamd op landelijk 13 miljard euro. Lees verder 

Hoe kun je als raadslid de regierol bij de Transitievisie Warmte invullen? 

Gemeenten hebben middels het Klimaatakkoord de regie gekregen bij de 

warmtetransitie. Ten behoeve daarvan zullen zij uiterlijk 2021 een eerste 

"Transitievisie Warmte" gereed hebben. Maar wat valt hierbij zoal te kiezen 

en hoe maak je als raadslid je keuzes weloverwogen? Lees verder 

Boekhouder 

Den Haag moet zich in de Brusselse begrotingsonderhandelingen minder als 

boekhouder opstellen en beter rekening houden met de investeringen die de EU-

gelden opleveren, dus met de inhoud, opgaven en ambities. Die boodschap 

geven de 12 Nederlandse provincies af aan Eurocommissaris Johannes Hahn van 

begroting. De provincies maken zich zorgen om de geldstroom uit Brussel naar de 

regio´s vanwege de Nederlandse opstelling in de begrotingsonderhandelingen. 

Lees verder 

Experiment met integraal zorgbudget 

 

 

Slotevent BioBoost-project 

 

Route naar een Circulair 

Zuid-Holland 

https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/e7a02a3c9cd363e7/41c003788b92d1f1
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/verplichte-schuldhulp-bij-noodstop-voor-boetes/
https://vng.nl/nieuws/experiment-met-integraal-budget-voor-zorg-en-ondersteuning
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/verbindende-kunst-in-de-buitenhof/?root=top
https://vng.nl/nieuws/tweeluik-religie-en-publiek-domein-nieuwe-handreiking
https://mailchi.mp/6ad299636817/03slpr9dmf-950993?e=c30a6f5a2d
https://vng.nl/nieuws/woonopgave-voor-ouderen-inzichtelijk-per-gemeente
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/warmtetransitie-raadsleden-pak-de-regie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/boekhoudgedrag-rijk-kost-provincies-geld.12219048.lynkx
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/56383c3d44e280ee/4d95aa78c99cdb18
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/februari-2020/provincie-presenteert-route-circulair-zuid-holland/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/februari-2020/provincie-presenteert-route-circulair-zuid-holland/
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De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) houdt op 

vrijdag 21 februari in de tijdelijke Statenzaal van het Provinciehuis in Den 

Haag haar lunchlezing over de ruimtedruk in Zuid-Holland. De lezing begint 

om 12.30 uur. De uitnodiging is bijgevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met de invoeringswet 

Omgevingswet. Hiermee is, na een paar vertragingen van de 

besluitvorming, een belangrijke stap genomen om de nieuwe wet volgend 

jaar in te voeren. Lees verder 

 

Terug naar boven 

 

Lachgasverbod breidt uit tot lappendeken 

  

 

 

 

 

Nieuwsbrief Platform 31 

 

‘Taken erbij, maar waar zijn 

de centen?’ 

 

Lunchlezing: Ruimtedruk in Zuid-Holland 

 

 

 

 

Mmmove! 

Mmmove! is de beleidslijn maatwerkvervoer Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag 2020 - 2025. Mmmove! staat voor Meer Maatwerk in Mobiliteit en 

Openbaar Vervoer. De beleidslijn geeft aan hoe de 23 gemeenten in de 

metropoolregio invulling geven aan maatwerk. Lees verder 

OV-tarieven 

De 23 gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben in 

2019 een aantal onderzoeken gestart naar verschillende tariefsoorten en de 

effecten daarvan voor de reiziger. De vraag was of en hoe maatregelen als 

dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima-arrangement en gezinstarief 

kunnen bijdragen aan kwalitatief goed en toegankelijk OV in de 

metropoolregio. Voor de reiziger van vandaag en die van de toekomst. Het 

onderzoek is afgerond en de resultaten zijn op 6 februari 2020 gedeeld met 

de gemeenten. Lees verder 

 

Dag voor de Raad 

 

 

Schoon, stil en energiezuinig 

vervoer 

Tientallen gemeenten nemen maatregelen om het gebruik van lachgas in 

te dammen. Dat zorgt voor een lappendeken van steeds strenger beleid, 

terwijl de wetgever in Den Haag verdeeld toeziet. Lees verder 

 
 

 

Zorgen over openbare 

bibliotheken 

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

(WSGO) is de grens van 150 leden nu al gepasseerd. Het streven van de 

vereniging was eind 2020 rond de 150 leden te hebben. De VNG kende 

voorheen namelijk tegen de 170 zogenoemde aangesloten organisaties. 

Eerste Kamer stemt voor Omgevingswet 

Nieuwe WSGO passeert de 150 leden 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/eerste-kamer-stemt-voor-omgevingswet.12292812.lynkx
https://mailchi.mp/platform31/platform31-nieuwsbrief-6-februari-330817?e=c92f6765ee
https://vng.nl/nieuws/jan-van-zanen-taken-erbij-maar-waar-zijn-de-centen
https://vng.nl/nieuws/jan-van-zanen-taken-erbij-maar-waar-zijn-de-centen
https://mrdh.nl/nieuws/slim-en-effici%C3%ABnt-reizen-mmmove
https://mrdh.nl/nieuws/gemeenten-kunnen-reageren-resultaten-onderzoek-ov-tarieven
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/hoe-maakt-u-het-restant-van-de-raadsperiode-tot-een-succes
https://mrdh.nl/nieuws/schoon-stil-en-energiezuinig-vervoer-emissieloos-rijden-draagt-eraan
https://mrdh.nl/nieuws/schoon-stil-en-energiezuinig-vervoer-emissieloos-rijden-draagt-eraan
https://www.gemeente.nu/veiligheid/lachgasverbod-breidt-uit-tot-lappendeken/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/raad-voor-cultuur-uit-zorgen-over-openbare.12287608.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/raad-voor-cultuur-uit-zorgen-over-openbare.12287608.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 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)  

Vrijdag 21 februari 2020 PAL-lunchlezing Ruimtedruk in Zuid-Holland, 12.30 – 
14.00 uur, Provinciehuis Zuid-Holland, 
Zuidhollandplein 1 Den Haag, aanmelden 

PAL (meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief 
week 7)  

Woensdag 26 februari 2020 Verbindende kunst in de Buitenhof, 20.00 uur,  
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 7) 

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)  

Vrijdag 20 maart 2020 Dag voor de Raad, 12.30 – 17.30 uur, stadhuis 
Amsterdam, aanmelden 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 7)  

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)  

Woensdag 22 april 2020 Slotevent BioBoost-project, 12.00 – 17.30 uur, 
World Horti Center Europa 1 Naaldwijk  

Greenport West-Holland (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 7)  

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjFawTm1POgqlD6dFRM878ILXyx1wv_dDug1z4qgPh6GHdWA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://vng.nl/inschrijfformulier-avondsessie-herziening-financiele-verhouding-0
https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/dag-voor-de-raad-amsterdam
https://vng.nl/inschrijfformulier-avondsessie-herziening-financiele-verhouding-0

