
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Week 19 mei 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

 

Deze week 

1  Meer ruimte  

2  Buurtpreventie 

3  EP-verkiezing 

4 Zwevende kiezers 

5  Sociale cohesie 

6 EU-subsidies 

7  Abo-tarief 

8 Sportief 

9 Akkoord 

10  Bevoegdheden 

11 Europa dichtbij 

12 Stedelijke functies 

13 Buitenzwemseizoen 

14 VNG-vacatures 

15 Avalex 

16 Ons Delft 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

ROB: meer ruimte voor gemeenten 

Het aantal buurtpreventieteams is de laatste jaren flink toegenomen. In bijna 

de helft van de Nederlandse gemeenten zetten bijna 700 teams zich in voor 

de veiligheid in woonwijken. Dat blijkt uit het onderzoek De burger op wacht 

van socioloog dr. Vasco Lub in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare 

Wijken. Meer strategisch beleid hierin vanuit gemeenten is nodig. Lees verder 

Het gebruik van jeugdhulp tussen gemeenten varieert flink, zo bleek deze 

week uit CBS-cijfers. Gemiddeld maakte in 2018 een op de tien jongere 

gebruik van een vorm van jeugdhulp. Die verschillen zijn zelfs tussen 

buurgemeenten heel groot. Lees verder 

Meer dan de helft van de kiezers (52%) overwoog slechts één partij tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het gemiddeld aantal partijen waar 

kiezers tussen twijfelden lag op 1.7 partij. Dit is een groot verschil met cijfers uit 

de Tweede Kamer-verkiezingen van 2017, zo blijkt uit het Lokaal 

Kiezersonderzoek 2018. Lees verder 

Raad op Zaterdag 

Amper beleid bij stimuleren buurtpreventie 

De VNG gaat samen met de NVVB in overleg met het ministerie BZK over de 

Circulaire Europese Parlementsverkiezing. Deze circulaire is verzonden als 

bijlage bij de Nieuwsbrief 14 Verkiezingen 2019 van 17 april. In de circulaire laat 

minister Ollongren (BZK) weten dat bij de gecombineerde Provinciale Staten- 

en Waterschapsverkiezingen is gebleken dat een groot aantal gemeenten niet 

of niet volledig hebben voldaan aan de wettelijke verplichting tot elektronische 

openbaarmaking van de processen-verbaal op de gemeentelijke website. 

Lees verder 

 

Weinig zwevende kiezers in gemeenten 

VNG bespreekt Circulaire EP-verkiezing 

Sociale cohesie leidt tot minder jeugdhulp 

Gemeenten zijn geen uitvoeringskantoren van het Rijk. Gemeenten moeten, 

met de gemeenteraad als democratische hoogste bestuursorgaan, eigen 

afwegingen kunnen maken. Dat is goed voor de opkomst bij raadsverkiezingen 

en het is ook beter voor het functioneren van de overheid, want het leidt tot 

meer vernieuwende oplossingen. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) 

bepleit meer zelfstandige ruimte voor de gemeente (en dus ook de 

gemeenteraad) in het rapport Beleidsvrijheid geduid. Lees verder 

http://www-eur-nl.sbox01.eur.nl/fileadmin/ASSETS/fsw/Hofman/nieuws/De_burger_op_wacht_VascoLub_EUR.pdf
https://www.eur.nl/nieuws/buurtwachten-dragen-bij-aan-veiligheid-maar-niet-zonder-risico
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/sociale-cohesie-leidt-tot-minder-jeugdhulp.9617056.lynkx
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/weinig-zwevende-kiezers-bij-gemeenteraadsverkiezingen
https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/5ca4c545-b318-45ec-9fe2-0559ac110004/5ca4c543-0aec-4b36-ae23-0559ac110004/0a928f7649
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/verkiezingen-referenda/nieuws/vng-in-gesprek-met-bzk-over-circulaire-ep-verkiezing
https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/beleidsvrijheid_geduid_adviesrapport_201903.pdf
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raad-voor-het-openbaar-bestuur-meer-ruimte-voor-gemeenten
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Nu al 'abo-tarief' algemene voorziening 

 

 

 

 

'Spelen in de lokale democratie' 

 

Stadskanaal heeft ook voor de Algemene Voorziening Schoonmaak het 

Wmo-abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken ingevoerd. 

Hiermee loopt de gemeente vooruit op de landelijke invoering van het 

inkomensonafhankelijke tarief per 2020. Lees verder 

 

Lijsttrekkersdebat 

In aanloop naar de Europese verkiezingen organiseert het Huis van de 

Nederlandse Provincies op 9 mei, de dag van Europa, een interactief debat 

met Nederlandse EU-lijsttrekkers in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Tijdens 

dit debat is er een live-verbinding met een debat met Vlaamse EU-

lijsttrekkers dat gelijktijdig door het Vlaams-Europees verbindingsagentschap 

(VLEVA) wordt georganiseerd in Brussel. Een gezamenlijk initiatief om te 

horen welke Europese politieke taal er wordt gesproken in de lage landen. 

Lees verder 

Kritiek op RvS-advies bevoegdheden 

 
  

 

 

Terug naar boven 

 
 

 

Europa dichtbij 

  

 

 
 

Breed gedragen akkoord voor Delfland 

Betere informatie-uitwisseling is onontbeerlijk voor burgemeesters in de strijd 

tegen ondermijnende criminaliteit. Dat schrijft het Nederlands Genootschap 

van Burgemeesters (NGB) in een kritische reactie op advies van de Raad 

van State. Lees verder 

Verbindend samenwerken en een open bestuursstijl zijn de uitgangspunten voor 

het bestuursakkoord dat de elf fracties in de Verenigde Vergadering van 

Hoogheemraadschap van Delfland met elkaar hebben afgesproken. In het 

akkoord “Iedereen aan de slag voor water” beschrijven de fracties hoe zij de 

opgaven voor het waterbeheer in Delfland voor de komende vier jaar willen 

uitvoeren. Lees verder 

 

 

 

Jaarevent  Greenport West-Holland 

  

Democratiefestival 

Sportief Besteed Groep nodigt u uit  

 

 

    
 

 

 

 
 

Ruim helft EU-subsidies naar Randstad 

De meeste EU-subsidies komen terecht in de Randstad. Zuid-Holland is de 

onbetwiste koploper. Drenthe en Friesland profiteren het minst. Vanaf het 

begin van de huidige programmaperiode 2014-2020 is voor 4,7 miljard euro 

aan Brussels geld in ons land terechtgekomen. Ruim een kwart daarvan 

blijkt in Zuid-Holland geland. Lees verder 

Verschillende raads- en commissieleden hebben de afgelopen periode 

deelgenomen aan de meeloopstage Buurtsportcoaches Delft Voor Elkaar. 

Als u niet in de gelegenheid was en alsnog een kijkje wilt nemen bij de 

Delftse sportclubs kunt u van maandag tot en met donderdag tijdens 

kantooruren contact opnemen met Astrid van Kuppeveld. Zij is per e-mail 

bereikbaar via a.vankuppeveld@sportiefbesteedgroep.nl en telefonisch via 

015 241 11 51. 

 

Grotius als inspiratiebron 

 

https://www.lokale-democratie.nl/column-boudewijn-steur-spelen-de-lokale-democratie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nu-al-abo-tarief-voor-algemene-voorziening.9617000.lynkx
https://europadecentraal.nl/het-huis-van-de-nederlandse-provincies-organiseert-europees-lijsttrekkersdebat-der-lage-landen/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/kritiek-burgemeesters-op-rvs-advies-bevoegdheden.9620879.lynkx
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/partijen-sluiten-breed-gedragen-akkoord-voor-delfland
https://greenportwestholland.nl/jaarevent-2019/
https://www.democratiefestival.nu/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/ruim-helft-eu-subsidies-naar-randstad.9613198.lynkx
mailto:a.vankuppeveld@sportiefbesteedgroep.nl
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/grotius-lezingen-grotius-als-inspiratiebron/?root=top
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Jan-Hendrik Bakker houdt op woensdag 15 mei vanaf 20.00 uur in het 

Prinsenkwartier een lezing over stedelijke functies en de vraag hoe de stad 

zich in de toekomst ontwikkelt. Lees verder 

  

 

Uitnodiging Ons Delft, maak de stad! 

  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan om op 

zaterdag 18 mei deel te nemen aan het evenement Ons Delft, maak de 

stad! U bent welkom als bezoeker, maar de organisatie nodigt u 

nadrukkelijk ook uit om als deelnemer een actieve bijdrage te leveren aan 

deze dag over de toekomst van Delft. Meer informatie leest u in de 

uitnodiging en op de website van Ons Delft, maak de stad!  

 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

 

Concept Jaarrekening 

De concept Jaarrekening 2018 is op 15 april 2019 verstuurd aan de 

gemeenten. Het algemeen bestuur zal dit concept behandelen in de 

vergadering van 12 juli 2019. Lees verder 

Terug naar boven 

 

Delfland opent buitenzwemseizoen 

 

De VNG zoekt kandidaten voor haar Adviescommissie Rechtspositie 

Politieke Ambtsdragers. We zoeken drie enthousiaste wethouders van lokale 

partijen. Kandidaatstellen kan tot uiterlijk 24 mei om 12.00 uur. Lees verder 

 

 

Nieuwsbrief 

 

Samen vergroenen 

 

 

Nieuwsbrief Greenport West-

Holland 

 

Bètabalie: Stedelijke functies 

 

 

 

VNG-vacatures Adviescommissie RPA 

In Wassenaar wordt op woensdag 12 juni, van 19.30 tot 22.00 uur, de 

regiobijeenkomst Governance Avalex gehouden. Binnenkort ontvangt u 

hiervoor de uitnodiging en het programma.   

 

Verhullen jaarstukken de 

werkelijke tekorten? 

 

 

Het is nog wel een beetje fris buiten, desalniettemin is op 1 mei het 

buitenzwemseizoen officieel geopend. Bij de grote plas Delftse Hout 

plaatste hoogheemraad Ingrid ter Woorst de eerste planten in de nieuw 

aangelegde oevers om dit te vieren. Lees verder 

Save the date: regiobijeenkomst Avalex  

http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/stedelijke-functies/?root=top
https://www.delft.nl/bestuur-en-organisatie/delft-2040/ons-delft-maak-de-stad
https://mrdh.nl/nieuws/concept-jaarrekening-2018-verstuurd-gemeenten
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/nieuws/openstelling-vacatures-adviescommissie-rpa
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user347/DWO%20Nieuwsbrief%2059%20mei%202019.pdf
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/samen-vergroenen-van-geveltuintje-tot-spreekuur/
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/77aea3aa57290a2c/6c1e24abfe6b519d
https://ge-cdn.greenportwestholland.nl/f/communication/email-browser/77aea3aa57290a2c/6c1e24abfe6b519d
https://www.gemeente.nu/analyse/verhullen-jaarstukken-de-werkelijke-tekorten/
https://www.gemeente.nu/analyse/verhullen-jaarstukken-de-werkelijke-tekorten/
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/lekker-zwemmen-in-natuurwater-seizoen-officieel-geopend
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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 

Donderdag 9 mei 2019 Lezing Grotius als inspiratiebron, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 19)  

Donderdag 9 mei 2019 Europees lijsttrekkersdebat, 18.30 – 21.30 
uur, Spoorwegmuseum Maliebaanstation 16 
Utrecht  

Huis van de Nederlandse Provincies (meer informatie 
zie nieuwsbrief week 19)  

Maandag 13 mei 2019 Denksessies regionale energiestrategie, De 
Argumentenfabriek WG-plein Amsterdam, 
14.00 – 17.00 uur, aanmelden 

Democratie in Actie en Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden (meer informatie zie nieuwsbrief week 
14)  

Woensdag 15 mei 2019 Lezing stedelijke functies, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier Sint Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 19) 

Donderdag 16 mei 2019 Excursie Innovatieve Stadslandbouw, 10.00 – 
17.00 uur, locaties in Almere en Amsterdam, 
aanmelden voor 9 mei 

ELBA\REC e.a. (meer informatie zie nieuwsbrief week 
5 en 10)  

Donderdag 16 mei 2019 Jubileumsymposium, 16.00 – 18.00 uur, Olaf 
Palmestraat 2 WestCord Hotel Delft 

Stichting VPTZ en Stichting Hospice (meer informatie 
zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 15)  

Vrijdag 17 mei 2019 Jaarevent Greenport,  14.00 – 18.45 uur, 
World Horti Center Europa 1 Naaldwijk, 
aanmelden 

Greenport West-Holland (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 19)  

Zaterdag 18 mei 2019 Evenement Ons Delft, maak de stad!, 10.00 – 
17.00 uur, diverse locaties Delft 

Gemeente Delft (meer informatie zie uitnodiging bij  
nieuwsbrief week 19)  

Donderdag 16 mei 2019  Politieke markt Europese verkiezingen, 10.00 
– 14.00 uur, stadhuis Markt Delft 

AEGEE Delft (meer informatie zie nieuwsbrief week 
16)  

Vrijdag 24 mei 2019 Dag voor de Raad, 12.00 – 17.15 uur, 
stadhuis Deventer, aanmelden 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 15)  

Zaterdag 25 mei 2019 Raad op Zaterdag, 9.30 – 14.30 uur,  stadhuis 
Grote Markt 2 Haarlem, aanmelden 

VNG, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 19)  

Woensdag 12 juni 2019 Regiobijeenkomst Governance Avalex, 19.30 
– 22.00 uur, raadhuis De Paauw 
Raadhuislaan 22 Wassenaar  

Avalex-gemeenten (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 19)  

Donderdag 20 juni 2019  Landelijk congres openbare ruimte, 9.30 – 
17.00 uur, Schouwburg Rotterdam, 
aanmelden 

Stedelijk interieur en gemeente Rotterdam (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 16)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

mailto:secretariaat@argumentenfabriek.nl?subject=aanmelding%20denksessies%20regionale%20energiestrategie
https://www.stadszaken.nl/evenement/146/excursie-innovatieve-stadslandbouw
https://greenportwestholland.nl/jaarevent-2019/
https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/dag-voor-de-raad-deventer
https://vng.azavista.com/delegates/register/5ca4c543-0aec-4b36-ae23-0559ac110004/0a928f7649
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?M=984908&C=149afdaad8e1e109308c53097559adbc&S=7628&L=800&N=2749

