
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 8 februari 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Verkiezingen  

2  Minder gunstig 

3  Stikstofakkoord 

4 Politieke zaak 

5  Integriteit 

6 Tijdschrijven                                  

7 Vacatures 

8  Clean Air 

9 PFAS-norm 

10 Raadsbijeenkomst 

11 Focusbrief  

12 Europa dichtbij 

13 Open house 

14 Participatietool 

15 Energiestrategie 

16 Woningtekort 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Meerderheid tegen tussentijdse verkiezingen 

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari 

minder gunstig dan een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok 

van half februari presteren 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige 

trend. Lees verder 

 

 

Waarom de wereld niet naar de 

knoppen gaat 

Economisch beeld minder gunstig  

Jan van Zanen (voorzitter van de VNG) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-

NCW) hebben minister-president Mark Rutte vrijdag in een gezamenlijke brief 

opgeroepen om te komen tot een Nationaal Stikstofakkoord. Een dergelijk 

akkoord moet kunnen rekenen op een breed maatschappelijk en politiek 

draagvlak. Lees verder 

 

Oproep tot Nationaal Stikstofakkoord 

 

 

Het merendeel van de gemeenteraadsleden wil niet dat nieuwe 

gemeenteraadsverkiezingen een optie wordt bij lokale politieke crises. Ook 

verwacht een ruime meerderheid dat tussentijdse raadsverkiezingen leiden tot 

een instabieler gemeentebestuur. Dit blijkt uit een enquête die de Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden heeft gehouden onder raadsleden over de 

mogelijkheid om tussentijdse raadsverkiezingen in te voeren. Lees verder 

 

Gemeenteraden kunnen de ruimte die zij hebben in de sturing van het 

sociaal domein beter benutten. De bestuurscultuur in de gemeente, maar 

ook het regelmatig ingrijpen van het Rijk in het lokale beleid, belemmeren het 

optimale gebruik van die ruimte. Vaak ontbreekt een krachtige lokale visie op 

zorg en werk. Dit is de conclusie die de Raad voor het Openbaar Bestuur 

(ROB) formuleert in het advies Decentrale taak is politieke zaak. Lees verder 

Wetsvoorstel bevordering integriteit bestuur 
Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister 

van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De VNG is in 

hoofdlijnen positief over het (concept)wetsvoorstel. Lees verder 

Advies Decentrale taak is politieke zaak 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/07/economisch-beeld-minder-gunstig
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/maarten-boudry-waarom-de-wereld-niet-naar-de-knoppen-gaat/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/maarten-boudry-waarom-de-wereld-niet-naar-de-knoppen-gaat/?root=top
https://vng.nl/nieuws/vng-en-vno-ncw-roepen-op-tot-nationaal-stikstofakkoord
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-in-meerderheid-tegen-tussentijdse-verkiezingen
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/02/13/advies-decentrale-taak-is-politieke-zaak
https://vng.nl/nieuws/wetsvoorstel-bevordering-integriteit-bestuur-vng-reactie
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Sterkste groei vacatures in openbaar bestuur 

 

 

Uitnodiging Clean Air Dialogue Den Haag 

 

Sociaal deltaplan tegen 

verloedering 

 

De arbeidsmarkt in het openbaar bestuur wordt krapper en krapper. Er 

kwamen in het laatste kwartaal meer vacatures bij, terwijl ook het aantal 

banen groeide. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over 

arbeidsmarkt. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Twee derde van de projecten die als gevolg van PFAS stil kwamen te liggen, 

komt weer op gang. Dit komt doordat in november de norm van het 

toegestane PFAS is verruimd en doordat gemeenten hun 

bodemkwaliteitskaarten op orde hebben. Dit blijkt uit een rondgang van de 

VNG langs gemeenten. Lees verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

Focusbrief Alzheimer Nederland 
Alzheimer Nederland heeft vijf speerpunten voor gemeenten opgesteld 

namens mensen met dementie en hun mantelzorgers. Doel: de 

dementiezorg verbeteren. De focusbrief die Alzheimer Nederland heeft 

geschreven is bijgevoegd.  

De GR GGD en VT Haaglanden houdt op woensdag 25 maart een 

raadsbijeenkomst in raadhuis De Paauw in Wassenaar. Annette de Boer (directeur 

GGD) en Serge Urlings (directeur VTH) geven vanaf 18.00 uur een korte toelichting 

geven op de taken, werkzaamheden en actuele ontwikkelingen binnen hun 

organisaties. In de bijgevoegde uitnodiging leest u hier meer over. 

 

 

 

 

 

Raad heeft meer behoefte aan 

ondersteuning 
 

 

 

 

   
 

 

Raadsbijeenkomst GGD en Veilig Thuis 

 
 

Jeugdzorg stopt met tijdschrijven 

Vanaf 4 maart moet het tijdschrijven in de jeugdzorg verleden tijd zijn. 

Vakbonden, werkgevers, gemeenten en het ministerie VWS spraken vorige 

week, onder toeziend oog van speciaal adviseur administratieve lasten 

Rita Verdonk, hun intentie uit om de jeugdzorg te ‘ontregelen’, te 

beginnen bij het tijdschrijven. Lees verder 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor de Clean Air 

Dialogue die op 18 en 19 maart in Den Haag wordt gehouden. Tijdens de 

Clean Air Dialogue zal een gesprek plaats vinden tussen de deelnemers 

over het lokaal, nationaal en Europees beleid met betrekking tot 

luchtkwaliteit. 

Circular City Funding Guide 

Op 31 januari 2020 heeft de Europese Investeringsbank (EIB) de Circular City 

Funding Guide gelanceerd. Dit webportaal biedt informatie en ondersteuning 

over fondsen en financiering van de circulaire economie in een stedelijke context. 

Het ondersteunt zo gemeenten, bedrijven en andere stedelijke actoren bij het 

ontwikkelen van circulaire steden. Lees verder 

VNG wil snel duidelijkheid PFAS-norm 

 

 

Nieuwsbrief verenigde 

vergadering 

 

Drie voorstellen voor 

verbetering Participatiewet 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/pleidooi-voor-sociaal-deltaplan-tegen.12299682.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/pleidooi-voor-sociaal-deltaplan-tegen.12299682.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/sterkste-groei-vacatures-in-openbaar-bestuur.12299679.lynkx
https://vng.nl/nieuws/vng-duidelijkheid-over-gezondheidsrisico-pfas-nodig
http://www.vngnieuws.nl/nieuws/redactie/raad-heeft-meer-behoefte-aan-ondersteuning
http://www.vngnieuws.nl/nieuws/redactie/raad-heeft-meer-behoefte-aan-ondersteuning
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/jeugdzorg-stopt-met-tijdschrijven.12299680.lynkx
https://europadecentraal.nl/circular-city-funding-guide-gelanceerd-om-steden-te-helpen-circulair-te-worden/#more-59366
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-de-verenigde-vergadering-14-februari-2020?e=fb3f802d5a
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-de-verenigde-vergadering-14-februari-2020?e=fb3f802d5a
https://vng.nl/nieuws/drie-voorstellen-voor-verbetering-participatiewet
https://vng.nl/nieuws/drie-voorstellen-voor-verbetering-participatiewet


 

 

PAGINA 3 NIEUWSBRIEF GRIFFIE WEEK 8 FEBRUARI 2020 

  

 

Gemeenten kopen het merendeel van de Wmo-zorg via open house in, 

waarbij alle aanbieders worden gecontracteerd die aan de gestelde 

(kwaliteits)eisen voldoen. Bij de jeugdzorg wordt vaker aanbesteed. Het 

aantal gemeenten dat budgetplafonds hanteert, neemt (weer) toe. Lees 

verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

Gemeenten worden te gemakkelijk eenzijdig verantwoordelijk gesteld voor 

het woningtekort. Ze hebben een belangrijke rol in het realiseren van 

woningen maar kunnen geen ijzer met handen breken en bouwen zelf 

geen woningen. Dit schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamer. Lees 

verder 

 

Terug naar boven 

 

Nieuwe participatietool: 'THiNK! consistent' 

  

 

 

 

 

Heerlen gaststad Dag van de 

Stad 2020 

 

Meer klachten over 

privacyschendingen 

 

 

Open house bij Wmo blijkt populair 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid 

Het gaat te vaak niet goed in het verkeer. Een recente berekening laat zien 

dat het aantal slachtoffers hoger ligt dan gedacht. De afgelopen 4 jaar ging 

het om maar liefst 5.814 slachtoffers van geregistreerde ernstige ongevallen. 

“Dat is 16 personen per dag, die niet op hun bestemming aankomen. Zij 

overlijden of belanden in het ziekenhuis voor meerdere dagen”, zegt Bram 

Meijer, voorzitter Ambassadeursnetwerk Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Lees 

verder 

 

Verwacht: Zilver 

 

 

Europees geld voor 

aardgasvrije wijken 

Op 13 februari 2020 was van 11:00 tot 15:00 uur de VPNG bijeenkomst 

'Maatwerk participatie in jouw project met een super slimme tool' waar een 

nieuwe participatietool werd gelanceerd: “THiNK! consistent”. Lees verder 

 
 

 

Bibliotheken gaan met hun 

tijd mee 

Op woensdag 22 april aanstaande wordt op een centrale plek in de regio 

de informatiebijeenkomst over de Regionale energie strategie gehouden. 

De uitnodiging treft u aan in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

VNG-inbreng debat woningtekort 

Voor in de agenda: energiestrategie 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/open-house-bij-wmo-blijkt-populair.12352292.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/open-house-bij-wmo-blijkt-populair.12352292.lynkx
https://vng.nl/nieuws/vng-inbreng-debat-tekort-aan-woningen
https://vng.nl/nieuws/vng-inbreng-debat-tekort-aan-woningen
https://www.platform31.nl/nieuws/heerlen-gaststad-dag-van-de-stad-2020
https://www.platform31.nl/nieuws/heerlen-gaststad-dag-van-de-stad-2020
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/ruim-3300-klachten-over-privacyschendingen-door.12318485.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/ruim-3300-klachten-over-privacyschendingen-door.12318485.lynkx
https://mrdh.nl/nieuws/ambassadeurs-verkeersveiligheid-laten-hart-spreken
https://mrdh.nl/nieuws/ambassadeurs-verkeersveiligheid-laten-hart-spreken
https://prinsenhof-delft.nl/ontdek-het-museum/tentoonstellingen/zilver
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/februari-2020/zuid-hollandse-gemeenten-gaan-aardgasvrije-wijken/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/februari-2020/zuid-hollandse-gemeenten-gaan-aardgasvrije-wijken/
https://www.lokale-democratie.nl/nieuwe-participatietool-think-consistent
https://vng.nl/nieuws/evaluatie-wsob-bibliotheken-gaan-met-hun-tijd-mee
https://vng.nl/nieuws/evaluatie-wsob-bibliotheken-gaan-met-hun-tijd-mee
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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 

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) 

Woensdag 26 februari 2020 Lezing Maarten Boudry: Waarom de wereld niet 
naar de koppen gaat, 20.30 uur, Theatercafé De 
Veste 

BètaBalie (meer informatie zie nieuwsbrief week 8) 

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)  

Woensdag 18 en donderdag 19 
maart 2020  

Clean Air Dialogue, 10.00 – 17.30 uur, NH Hotel Den 
Haag 

Clean Air Dialogue (meer informatie zie uitnodiging 
bij nieuwsbrief week 8)  

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 25 maart 2020 Raadsbijeenkomst GR GGD en VT Haaglanden, 18.00 
– 20.00 uur, Raadhuis De Paauw Raadhuislaan 22 
Wassenaar 

GR GGD en VT Haaglanden (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 8)  

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)  

Woensdag 22 april 2020 Informatiebijeenkomst Regionale energie strategie 
(RES) Rotterdam Den Haag, 16.00 – 20.00 uur, meer 
informatie volgt nog  

RES Rotterdam Den Haag ( meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 8)  

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://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

