
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Week 11 maart 2020 

Nieuwsbrief griffie 

 

Deze week 

1  Wethouders  

2  Bijstand 

3  Differentiatie 

4 Jeugdhulp 

5  Onveiligheidsgevoel 

6 Asielzoekers 

7 Stemmen 

8  Wmo-dilemma 

9 Raadsgriffiers 

10 Aanbesteden 

11 Hittestress  

12 Europa dichtbij 

13 Iedereen 

14 Revolte 

15 Voedselvisie 

16 Donorwet 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

Raadsleden willen deskundige wethouders 

Het aantal mensen dat in Nederland een bijstandsuitkering ontvangt, is vorig 

jaar verder gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

zaten er eind december 413.000 mensen in de bijstand, 19.000 minder dan 

een jaar eerder. Het aantal daalt al sinds 2017. Lees verder 

 

 

Nieuwsbrief 

Hoogheemraadschap van 

Delfland 

Aantal mensen in bijstand verder gedaald 

Houd meer rekening met de verschillen tussen gemeenten. Daarvoor pleit 

Geerten Boogaard, bijzonder hoogleraar Decentrale overheden. De 

Gemeentewet zou, bijvoorbeeld ten aanzien van een gekozen burgemeester, 

een keuzemenu kunnen aanbieden. Boogaard hield zijn oratie vorige week 

aan de Universiteit Leiden. Lees verder 

 

‘Differentiatie nodig in gemeentebestuur’ 

 

 

Deskundigheid en betrouwbaarheid zijn de eigenschappen die voor 

raadsleden doorslaggevend zijn of zij een wethouder succesvol achten of niet. 

Dat concludeert de Alblasserdamse wethouder Peter Verheij, die naast het 

wethouderschap onderzoek deed aan de Universiteit Utrecht ten behoeve van 

zijn masterstudie. Lees verder 

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft op wijkniveau het volume 

van de jeugdhulp in kaart gebracht. Daarbij is ook te zien hoe dit zich 

verhoudt tot wat de onderzoekers zouden verwachten op basis van een 

statistisch model. Lees verder 

Onveiligheidsgevoel neemt af 

Het aantal Nederlanders dat zich in het algemeen onveilig voelt, daalde van 

37% in 2012 naar 32% in 2019. In Zeeland namen de onveiligheidsgevoelens in 

‘de eigen buurt’ het meest af. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019 van het 

CBS. Jongeren en vrouwen geven het vaakst aan zich onveilig te voelen. 

Vooral rondhangende groepen mensen geven een gevoel van onveiligheid. 

Lees verder 

Vergelijkende kaart van gebruik jeugdhulp 

https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/aantal-mensen-in-bijstand-verder-gedaald/
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-over-oa-uitvoering-maatregelen-kader-richtlijn-water-en-klimaatkrachtig-delfland?e=fb3f802d5a
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-over-oa-uitvoering-maatregelen-kader-richtlijn-water-en-klimaatkrachtig-delfland?e=fb3f802d5a
https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-over-oa-uitvoering-maatregelen-kader-richtlijn-water-en-klimaatkrachtig-delfland?e=fb3f802d5a
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/meer-differentiatie-nodig-in-gemeentebestuur
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-wensen-deskundige-en-betrouwbare-wethouders
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/scp-publiceert-vergelijkende-kaart-van-gebruik-jeugdhulp/
https://vng.nl/nieuws/onveiligheidsgevoel-neemt-af
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Actieplan toegankelijk stemmen komt eraan 

 

 

 

 

Rookvrij als voorwaarde voor 

subsidie kinderboerderijen 

 

Stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk hierbij aan mensen 

met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen die moeite 

hebben met lezen of mensen met dementie. Om de toegankelijkheid van 

het verkiezingsproces te bevorderen, stelden de ministeries van BZK en 

VWS, de Kiesraad, de NVVB en de VNG een Actieplan toegankelijk 

stemmen op. Lees verder 

 

 

 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

Zijn raadsgriffiers die vóór 2020 zijn benoemd maar na 2020 – met de invoering 

van de Wnra – niet meer zijn ‘aangewezen’ wel nog bevoegd? Daarover 

bestaat onder griffiers onduidelijkheid. Lees verder 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

Kennisbijeenkomst over aanpak hittestress 

In Breda wordt op donderdag 9 april een kennisbijeenkomst gehouden over 

de aanpak van hittestress. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en tot 17.00 

uur staan er sprekers en een excursie op het programma. Lees verder 

De mogelijkheden om via aanbesteden sociale doelen te verwezenlijken, zoals 

banen voor langdurig werklozen of arbeidsbeperkten, worden nog maar 

mondjesmaat benut. Zo kan het al helpen deze opdrachten duidelijker te 

omschrijven. Lees verder 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden 

 

Gebruik voedselbank in 2019 

‘flink gegroeid’ 
 

 

 

Wmo-dilemma gedeeld met bevolking 

   
 

 

Gemiste kansen voor sociaal aanbesteden 

 
 

Extra opvangplekken asielzoekers nodig 

De Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) is vorige week 

bijeengekomen om te spreken over uitbreiding van het aantal reguliere 

opvangplekken voor asielzoekers. De asielzoekerscentra van het Centraal 

Orgaan opvang asielzoekers (COA) zitten momenteel zo goed als vol. Lees 

verder 

Als gemeenten dilemma’s over toewijzing van een Wmo-voorziening met 

inwoners delen en hen daarover laten meepraten, vergroot dat het 

vertrouwen in de besluitvorming van gemeenten. Het voorleggen van 

dilemma’s draagt tevens bij aan betere en gelegitimeerde beslissingen. 

Lees verder 

Burgerconsultatie 

De Europese Commissie is vorige week begonnen met een burgerconsultatie voor 

burgers en andere belanghebbenden en de resultaten daarvan moeten samen 

met de input van gemeenten, regio’s en bijvoorbeeld scholen in een klimaatpact 

komen. Lees verder 

Onzekerheid over positie raadsgriffiers 

 

 

Hulp bij controle is dichterbij 

dan de gemeenteraad denkt 

 

Tips van Debat.NL   

https://vng.nl/nieuws/rookvrij-als-voorwaarde-voor-subsidie-kinderboerderijen
https://vng.nl/nieuws/rookvrij-als-voorwaarde-voor-subsidie-kinderboerderijen
https://vng.nl/nieuws/actieplan-toegankelijk-stemmen-binnenkort-beschikbaar
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/onzekerheid-over-positie-raadsgriffiers-door-wnra.12534862.lynkx
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/webversion.php?info=eC9UcUdRT1B0M09oMGh2OGIwemFwUnZpV2I0Yzhscmdaai9iQUMzZVlsUXZIVGlRWTg4RGdMdVB5SHQ3NTBMSGZNRk91c2E1MWF5dFBsN3dBRlBYNGoxcElaTC85QkdjamhlQUgxa3ZTalpobTFlVFRkVm1hMHdIY3ZiNFR0VGF1MUlBNmFZVURpM28zV3N1RUNXdk1pNEZ5MGtFTjhncy9RWGs3akhzbElsd0hHMFZKdkt5bzZzWjYvZnpGNG1FWEJ5NDloN0d4NE1IOFBqYkw0K0xUM2tOd3dtZkJPQlFoWXBaMC9HeHIwUDBqV2xoZE8xdVVTZ1hDZ0Y1alJSeVo1cFM2YzFTM3BaRGdhbWZxcFNlL1pLTzVKazljc1RnTTYxMlU1T3pQUzA9
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/aanbestedingen/gemiste-kansen-voor-sociaal-aanbesteden/
https://mailchi.mp/raadsleden.nl/nieuwsbrief-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden-week-3-noyl1qgxek-1623793?e=5105375a48
https://mailchi.mp/raadsleden.nl/nieuwsbrief-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden-week-3-noyl1qgxek-1623793?e=5105375a48
https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/gebruik-voedselbank-in-2019-flink-gegroeid/
https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/gebruik-voedselbank-in-2019-flink-gegroeid/
https://vng.nl/nieuws/extra-opvangplekken-asielzoekers-nodig
https://vng.nl/nieuws/extra-opvangplekken-asielzoekers-nodig
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wmo-dilemma-gedeeld-met-bevolking.12514699.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/eu-klimaatpact-stoelt-op-burgerconsultatie.12523068.lynkx
https://www.gemeente.nu/blog/hulp-bij-controle-is-dichterbij-dan-de-gemeenteraad-denkt/
https://www.gemeente.nu/blog/hulp-bij-controle-is-dichterbij-dan-de-gemeenteraad-denkt/
https://mailchi.mp/2a79a625edb2/03slpr9dmf-951025?e=c30a6f5a2d
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Raadsleden zijn als volksvertegenwoordigers een afspiegeling van de 

bevolking, maar hoe zorg je er voor dat alle groepen vertegenwoordigd 

zijn en iedereen meetelt? Dat vraagt Liza Mügge, docent aan de UvA, zich 

af. Op de Dag voor de Raad op 20 maart in Amsterdam deelt zij in haar 

plenaire bijdrage de dilemma's rondom de representativiteit van 

vertegenwoordiging. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

Gemeenten moeten straks bij uitreiking van een reisdocument of rijbewijs 

een informatiefolder over de nieuwe Donorwet verstrekken. Omdat lang 

nog niet alle inwoners in het Donorregister zijn opgenomen, is de planning 

nu dat gemeenten vanaf april 2021 de folders kunnen uitreiken. Lees 

verder 

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan voor het 

kennissymposium Voedselvisie: Food for Thought dat op vrijdag 13 maart in 

Haarlem wordt gehouden.  

Terug naar boven 

 

Raad Enschede roept op tot revolte 

  

 

 

 

 

Stadsgesprek Omgevingsvisie 

 

Epidemiologisch bulletin 

 

Zorg als raad dat iedereen meetelt! 

 

 

 

 

Lokaal spoor 

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH heeft op 5 februari 2020 de 

Beheervisie Wet lokaal spoor 2020-2024 vastgesteld. Met deze beheervisie 

geeft de BCVa van de MRDH invulling aan haar wettelijke taak in het kader 

van de Wls als bevoegd gezag. In de beheervisie wordt de rol en het belang 

van de MRDH als opdrachtgever, bevoegd gezag en als 

eindverantwoordelijke entiteit voor de integrale veiligheid en kwaliteit 

geduid. Lees verder 

 

EU-subsidie voor wifi in 

openbare ruimtes 

 

 

Slimme pakketkluizen 

Gemeenten moeten massaal in actie komen tegen de ‘erosie’ van de 

gemeentebegroting die wordt veroorzaakt door het rijk. Alle gemeenten 

moeten hiertoe inzichtelijk maken welk deel van hun tekort op het conto 

van ‘Den Haag’ komt. Die verzamelende berekeningen wil de raad van 

Enschede onder de neus schuiven van de minister van Binnenlandse Zaken. 

Lees verder 

 

Voorlichting over nieuwe Donorwet 

 

Schoon, stil en energiezuinig 

vervoer 

 Voedselvisie: Food for Thought  

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/zorg-als-raad-dat-iedereen-meetelt
https://vng.nl/nieuws/voorlichting-over-nieuwe-donorwet-via-gemeenten-de-planning
https://vng.nl/nieuws/voorlichting-over-nieuwe-donorwet-via-gemeenten-de-planning
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/verder-in-gesprek-over-de-nieuwe-omgevingsvisie-van-delft/?root=top
https://mailchi.mp/ggdhaaglanden/epidemiologisch-bulletin-nr-1-2020?e=fda3341111
https://mrdh.nl/nieuws/beheersvisie-wet-lokaal-spoor-2020-2024-vastgesteld
https://vng.nl/nieuws/eu-15000-van-eu-voor-wifi-in-openbare-ruimtes
https://vng.nl/nieuws/eu-15000-van-eu-voor-wifi-in-openbare-ruimtes
https://mrdh.nl/nieuws/slimme-pakketkluizen-gezonde-leefomgeving
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/raad-enschede-roept-op-tot-landelijke-revolte.12566711.lynkx
https://mrdh.nl/nieuws/schoon-stil-en-energiezuinig-vervoer-laadpalen-dragen-hieraan
https://mrdh.nl/nieuws/schoon-stil-en-energiezuinig-vervoer-laadpalen-dragen-hieraan
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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 11 maart 2020  Stadsgesprek over studentenhuisvesting, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft  

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 10)  

Vrijdag 13 maart 2020 Kennissymposium Voedselvisie: Food for Thought, 
13.00 – 17.00 uur, Provinciehuis van Noord-Holland 
Dreef 3 Haarlem 

Provincie Noord-Holland (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 11)  

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)  

Woensdag 18 maart 2020 Stadsgesprek Omgevingsvisie, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 11) 

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)  

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, aanmelden 

Platform H10-Jeugd (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 6 en uitnodiging bij nieuwsbrief 
week 11)  

Donderdag 9 april 2020 Kennisbijeenkomst aanpak hittestress, 10.00 – 
17.00 uur, Breda, aanmelden  

Vakblad Groen en Stichting Steenbreek (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 11)  

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://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/dag-voor-de-raad-amsterdam
mailto:griffie@pijnacker-nootdorp.nl?subject=aanmelding%20Platform%20H10-Jeugd%201%20april%202020
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/webversion.php?info=eC9UcUdRT1B0M09oMGh2OGIwemFwUnZpV2I0Yzhscmdaai9iQUMzZVlsUXZIVGlRWTg4RGdMdVB5SHQ3NTBMSGZNRk91c2E1MWF5dFBsN3dBRlBYNGoxcElaTC85QkdjamhlQUgxa3ZTalpobTFlVFRkVm1hMHdIY3ZiNFR0VGF1MUlBNmFZVURpM28zV3N1RUNXdk1pNEZ5MGtFTjhncy9RWGs3akhzbElsd0hHMFZKdkt5bzZzWjYvZnpGNG1FWEJ5NDloN0d4NE1IOFBqYkw0K0xUM2tOd3dtZkJPQlFoWXBaMC9HeHIwUDBqV2xoZE8xdVVTZ1hDZ0Y1alJSeVo1cFM2YzFTM3BaRGdhbWZxcFNlL1pLTzVKazljc1RnTTYxMlU1T3pQUzA9
http://citisens.nl/congres-staat-van-betrokkenheid/

