
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 10 maart 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Gemeentefonds  

2  Verkiezingen 

3  Benefietconcert 

4 Coronavirus 

5  Stadsgesprek 

6 Uitdaagrecht                               

7 Aanbestedingen 

8  Toezichtonderzoek 

9 Nieuwbouwwoningen 

10 Gegevensdeling 

11 Geannuleerd  

12 Europa dichtbij 

13 Congres 

14 Geborgde zetels 

15 Raadsleden 

16 Voorjaarsborrel 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

VNG-reactie op herijking gemeentefonds 

Om de Tweede Kamerverkiezing in 2021 voor iedereen toegankelijk te maken 

is een actieplan opgesteld. Hiermee moet stemmen voor onder meer mensen 

met een lichamelijke of verstandelijke beperking, die moeite hebben met 

lezen of mensen met dementie, makkelijker worden. Lees verder 

 

 

Nieuwsbrief 

Hoogheemraadschap van 

Delfland 

Actieplan voor toegankelijke verkiezingen 

In het Rietveld Theater wordt op zondag 8 maart vanaf 19.30 uur op een 

benefietconcert gegeven, waarvan de opbrengsten geheel naar Human 

House Delft gaan. Dit is een initiatief van het Vrouwen in Delft platform. In de 

bijgevoegde  uitnodiging leest u hier meer over.  

 

Benefietconcert voor Human House Delft 

 

 

De VNG heeft de modellen voor een nieuwe verdeling van het 

gemeentefonds getoetst en komt tot 2 conclusies: de verdeelformules voor het 

sociaal domein zijn een verbetering, maar in het klassiek domein zijn nog 

verbeteringen nodig. Bovendien moet het totale budget groter, voor een 

herijking kan plaatsvinden. Lees verder 

 

De afgelopen dagen krijgt de VNG veel vragen binnen over het coronavirus. 

De VNG wordt door het ministerie van VWS op de hoogte gehouden van de 

actuele stand van zaken in Nederland, maar voor inhoudelijke vragen kunt u 

het beste contact opnemen met de GGD. Lees verder 

Stadsgesprek Studentenhuisvesting in Balans? 

In het Prinsenkwartier wordt op woensdag 11 maart vanaf 20.00 uur een 

stadsgesprek gehouden over de vraag of de studentenhuisvesting in Delft in 

balans is. Lees verder 

Actuele informatie coronavirus 

https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/burgerzaken/actieplan-voor-toegankelijke-verkiezingen/
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-samenwerking-tu-delft-en-rainlevelr?e=fb3f802d5a
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-samenwerking-tu-delft-en-rainlevelr?e=fb3f802d5a
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-samenwerking-tu-delft-en-rainlevelr?e=fb3f802d5a
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/uitstel-herijking-gemeentefonds-definitief.12444874.lynkx
https://vng.nl/nieuws/vng-reactie-op-nieuwe-verdeling-gemeentefonds
https://vng.nl/nieuws/actuele-informatie-coronavirus
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/stadsgesprek-studentenhuisvesting-in-balans/?root=top
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Meer aanbestedingen Wmo en jeugdzorg 

 

 

 

 

Gekleineerd door de 

participatiewet 

 

Gemeenten kiezen dit jaar vaker voor aanbesteden in het sociaal domein. 

Andere vormen van inkoop, zoals ‘openhouse’, worden minder toegepast. 

In de laatste cijfers, die gaan over 2019, is deze beweging echter nog niet 

zichtbaar. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Er werden vorig jaar ruim 57 duizend vergunningen voor nieuwbouwwoningen 

afgegeven, 18 procent minder dan het jaar daarvoor. Dat schrijft het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Lees 

verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

Bijeenkomst gemeentefonds geannuleerd 

De eerder gemelde bijeenkomsten op 12 maart (Capelle a.d. IJssel) en op 

23 maart (Alphen aan den Rijn) inzake herijking gemeentefonds zijn 

geannuleerd. Reden hiervoor is dat de minister heeft besloten de 

herverdeling van het gemeentefonds een jaar uit te stellen. Lees verder 

Gemeenten en Kamerleden hebben er even op moeten wachten, maar het 

ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een modelinformatieprotocol online 

gezet met een handleiding voor het uitwisselen van gegevens binnen gemeenten 

bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Lees verder 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden 

 

 

 

Toezichtonderzoek naar beschermd wonen 

   
 

 

Protocol gegevensdeling binnen gemeente 

 
 

‘Raad heeft wet uitdaagrecht niet nodig’ 

Het uitdaagrecht mag de kaderstellende rol van de raad niet aantasten, 

stelt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De vereniging stelt dit in 

een reactie op het wetsvoorstel uitdaagrecht; het uitdaagrecht biedt 

inwoners de mogelijkheid een gemeentelijke taak over te nemen als zij 

menen dat beter of goedkoper kan. De vereniging steunt het voorstel, mits 

de raad als hoogste bestuursorgaan altijd de kaders mag bepalen. Lees 

verder 

Om een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van beschermd wonen en 

om het (samenwerkend) toezicht een impuls te geven, wordt dit voorjaar 

een thematisch toezichtonderzoek naar beschermd wonen uitgevoerd. De 

VNG is op zoek naar deelnemers. Lees verder 

Nieuw mandaat 

Tijdens de 138e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s op 11-13 

februari 2020 is de nieuwe mandaatperiode voor de komende vijf jaar (2020-2025) 

van start gegaan. Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 

telt het Europees Comité van de Regio’s nog 329 vaste leden. Lees verder 

Daling vergunde nieuwbouwwoningen 

 

 

Nieuwsbrief Platform 31 

 

Nieuwsbrief Alzheimer Delft - 

Westland - Oostland 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gekleineerd-door-de-participatiewet.12372890.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gekleineerd-door-de-participatiewet.12372890.lynkx
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/aanbestedingen/trend-meer-aanbestedingen-wmo-en-jeugdzorg/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/terugval-aantal-vergunde-nieuwbouwwoningen.12372872.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/terugval-aantal-vergunde-nieuwbouwwoningen.12372872.lynkx
https://vzhg.nl/geannuleerd-bijeenkomsten-op-12-en-23-maart/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/streep-door-regiobijeenkomsten-herijking.12463573.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/protocol-voor-gegevensdeling-binnen-gemeente.12444889.lynkx
https://mailchi.mp/raadsleden.nl/nieuwsbrief-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden-week-3-noyl1qgxek-1623777?e=5105375a48
https://mailchi.mp/raadsleden.nl/nieuwsbrief-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden-week-3-noyl1qgxek-1623777?e=5105375a48
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raad-heeft-wet-uitdaagrecht-niet-nodig
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raad-heeft-wet-uitdaagrecht-niet-nodig
https://vng.nl/nieuws/toezichtonderzoek-naar-beschermd-wonen-deelnemers-gezocht
https://europadecentraal.nl/nieuw-mandaat-comite-van-de-regios/#more-59707
https://mailchi.mp/platform31/platform31-nieuwsbrief-21-februari-330857?e=c92f6765ee
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user347/DWO%20NIEUWSBRIEF%2069.pdf
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user347/DWO%20NIEUWSBRIEF%2069.pdf
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Op zoek naar bruikbare handvatten, waardevolle lessen, nieuwe inspiratie 

en gelijkgestemde contacten? Kom dan op 14 april in Amersfoort naar de 

Staat van Betrokkenheid. Want met drie sprekers op het hoofdpodium én 

zes workshops om uit te kiezen, weet u in één dag hoe betrokken 

Nederland precies is, en dus ook hoe betrokken bewoners zijn. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

STIP nodigt u uit voor de jaarlijkse voorjaarsborrel op vrijdag 6 maart, van 

20.00 tot 23.00 uur, in I CHANGE Westlandseweg 1 in Delft. STIP nodigt haar 

partners uit de stad uit en alle commissie- en raadsleden.  

Terug naar boven 

 

Commissie onderzoekt geborgde zetels 

  

 

 

 

 

Tweeluik religie en publiek 

domein 

 

Parade van duurzame 

ideeën 

 

Congres De Staat van Betrokkenheid 

 

 

 

 

Challenge 

Op 24 maart 2020, pitchen tien finalisten van de Public Transport Innovation 

Challenge hun slimme technologische oplossingen die bijdragen aan het 

verminderen van de knelpunten tijdens de spits. Deze challenge is 

uitgeschreven door Yes!Delft onder de vlag van de InnOVatieroute. Lees 

verder 

Campusontwikkeling 

Het MRDH-regionale campusnetwerk was op 6 februari te gast bij de Food 

Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen. In de FIA werken bedrijfsleven, 

onderwijs en overheid samen. Het is een scholings- en praktijkplek waar 

jongeren worden opgeleid voor een carrière in de levensmiddelenindustrie. 

Lees verder 

 

VNG positief over Wet 

Versterking participatie 

 

 

Metropoolcafé 

Een onafhankelijke commissie gaat de komende maanden onderzoek doen 

naar de totstandkoming van het bestuur van waterschappen, en de rol van 

de zogenaamde ‘geborgde zetels’ daarin. Voor de zomer moet de 

commissie met een advies komen. Lees verder 

  

 

5G en de 

gezondheidseffecten 

Raadsleden krijgen weer de kans om actief te worden binnen de VNG. De 

koepelorganisatie van Nederlandse gemeenten heeft vacatures in een 

aantal commissies, vooral door het vertrek van nogal wat wethouders. Lees 

verder 

Uitnodiging STIP: voorjaarsborrel  

VNG is op zoek naar raadsleden  

http://citisens.nl/congres-staat-van-betrokkenheid/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raad-bepaalt-kaders-voor-religieuze-instellingen-binnen-de-gemeentegrens
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raad-bepaalt-kaders-voor-religieuze-instellingen-binnen-de-gemeentegrens
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/parade-van-duurzame-ideeen-bij-delfland
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/parade-van-duurzame-ideeen-bij-delfland
https://mrdh.nl/nieuws/finale-public-transport-innovation-challenge
https://mrdh.nl/nieuws/finale-public-transport-innovation-challenge
https://mrdh.nl/nieuws/campusontwikkeling-investeren-menselijk-kapitaal
https://vng.nl/nieuws/vng-positief-over-wet-versterking-participatie
https://vng.nl/nieuws/vng-positief-over-wet-versterking-participatie
https://mrdh.nl/nieuws/metropoolcaf%C3%A9-arno-visser-en-paul-krom-over-rijksinvesteringsfonds
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/adviescommissie-onderzoekt-geborgde-zetels.12494188.lynkx
https://mrdh.nl/nieuws/drie-vragen-eric-rongen-over-5g-en-gezondheidseffecten
https://mrdh.nl/nieuws/drie-vragen-eric-rongen-over-5g-en-gezondheidseffecten
https://vng.nl/nieuws/stel-u-kandidaat-voor-vng-bestuur-of-een-van-de-commissies
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/als-raadslid-actief-worden-voor-raadsleden-binnen-de-vng
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/als-raadslid-actief-worden-voor-raadsleden-binnen-de-vng
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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 6 maart 2020 Voorjaarsborrel STIP, 20.00 – 23.00 uur,  I CHANGE 
Westlandseweg 1 Delft 

STIP (meer informatie zie nieuwsbrief week 10)  

Zondag 8 maart 2020 Benefietconcert voor Human House Delft, 19.30 – 
22.45 uur, Rietveld Theater Rietveld 49 Delft 

Platform Vrouwen in Delft (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 10)  

Woensdag 11 maart 2020 Metropoolcafé, 16.00 – 18.00 uur, Huszár Hooikade 
13 Delft 

MRDH (meer informatie zie nieuwsbrief week 10)  

Woensdag 11 maart 2020  Stadsgesprek over studentenhuisvesting, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft  

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 10)  

Donderdag 12 maart 2020 
Geannuleerd 

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  
Geannuleerd 

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)  

Dinsdag 14 april 2020 Congres De Staat van Betrokkenheid, 09.30 – 16.00 
uur, Amersfoort, aanmelden 

Citisens (meer informatie zie nieuwsbrief week 10) 

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://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
http://citisens.nl/congres-staat-van-betrokkenheid/

