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Gemeente laat kwaliteit van 
huishoudelijke hulp onderzoeken

Inspreekbijeenkomst Provinciale 
Staten over Regionale 
Energiestrategieën

Losliggende stoeptegels, slechte regenwaterafvoer, losgeraakte put
deksels, zwerfvuil, overhangende takken, vernielingen, graffiti, overlast 
van wespen... U als inwoner heeft als geen ander een goede kijk op uw 
straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie 
onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan  
worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen.

Hoe geeft u uw melding eenvoudig door?
1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11
2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app  

(Google Play of AppStore)
3. Via internet met het formulier www.middendelfland.nl/melding

Snel uw melding doorgeven  
over de buitenruimte? 
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Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis rondom de feestdagen
Het gemeentehuis is in verband met de feestdagen gesloten op de 
volgende dagen:

  Op donderdag 13 en vrijdag 14 mei in verband met Hemelvaartsdag
 Op maandag 24 mei in verband met tweede pinksterdag

Binnenkort start de gemeente met een onderzoek naar de kwaliteit en ervaringen van 
de huishoudelijke hulp. Het onderzoeksbureau SDO Support is daarvoor ingehuurd. 
Alle inwoners die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) huishoudelijke 
hulp ontvangen, krijgen een brief toegestuurd. Hierin wordt precies uitgelegd wat de 
bedoeling is.

Onderzoek
Door het coronavirus is het helaas niet mogelijk dat de onderzoekers van SDO Support 
bij de mensen thuis komen. Het onderzoek bestaat daardoor uit een telefoongesprek 
van ongeveer 30 minuten. Tijdens het telefoongesprek wordt aan inwoners gevraagd 
hoe zij de kwaliteit van de huishoudelijke hulp ervaren. 

Eerst wordt er telefonisch een afspraak gemaakt, zodat deelnemers aan het onderzoek 
voldoende tijd hebben om de vragen te beantwoorden. Ook kunt u aangeven dat u 
niet aan het onderzoek mee wilt werken. Niet alle mensen met huishoudelijke hulp 
worden gebeld. Het onderzoeksbureau selecteert een aantal deelnemers.

Wij hopen dat alle inwoners die door SDO Support gevraagd worden om mee te 
werken, dit ook zullen doen. Zo kunnen wij een goed beeld krijgen van de kwaliteit 
van de huishoudelijke hulp in MiddenDelfland. Uw mening telt! 

Provinciale Staten nodigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
uit om in te spreken en hun mening te geven over de Regionale Energiestrategieën 
(RES’en). Laat uw mening horen bij de inspreekbijeenkomst op 14 mei. De 
inspraakbijeenkomst van 14 mei vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de 
RES’en tijdens de commissievergadering op 26 mei.

Regionale Energiestrategieën
In het Klimaatakkoord is besloten dat gemeenten, provincies en waterschappen 
gezamenlijk regionale energiestrategieën (RES’en) gaan opstellen. In een RES 
wordt aandacht besteed aan de beschikbaarheid en verdeling van warmtebronnen 
op regionaal niveau en aan locaties voor de opwek van duurzame elektriciteit, 
bijvoorbeeld via zonnepanelen of windturbines. Op 16 juni nemen Provinciale Staten 
van ZuidHolland een besluit over de zeven RES’en 1.0 voor onze provincie. Meer 
informatie over de Regionale Energiestrategieën kunt u vinden op  
https://www.zuidholland.nl/onderwerpen/energie/ 

Laat uw mening horen
Provinciale Staten horen graag uw mening op 14 mei tijdens een inspreekbijeenkomst 
over de gemeente overstijgende onderdelen van de zeven ZuidHollandse 
energiestrategieën. De volksvertegenwoordigers kunnen dit goed gebruiken bij de 
voorbereiding op de besluitvorming.

U kunt zich tot maandag 10 mei 12.00 uur aanmelden bij commissiegriffier 
Ruby Horst via het mailadres r.horst@pzh.nl. Stuur uw mail met als onderwerp 
“Inspreekbijeenkomst RES” en vermeld bij uw aanmelding uw naam, mailadres, 
telefoonnummer en indien van toepassing de ZuidHollands regio/gemeente waarover 
u wilt inspreken.

De inspreekbijeenkomst is digitaal via Microsoft Teams. De inspraakbijeenkomst 
van 14 mei vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de RES’en tijdens de 
commissievergadering. Wanneer er beperkt gebruik gemaakt wordt van de 
inspreekbijeenkomst vervalt 14 mei. De aangemelde insprekers kunnen dan alsnog 
inspreken tijdens de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie op  
26 mei. 

Inspraakbijeenkomst volgen?
Geïnteresseerden die de inspreekbijeenkomst willen volgen, kunnen deze live en 
achteraf bekijken via http://zuidholland.notubiz.nl/

E-mailservice: ontvang automatisch  
alle bekendmakingen in uw mailbox
Op de website https://overuwbuurt.overheid.nl/kunt u zich gratis abonneren op  
de bekendmakingen van de gemeente MiddenDelfland, bijvoorbeeld op postcode  
of op onderwerp. U ontvangt dan de bekendmakingen vanzelf via email.

RAADSINFORMATIE
Commissievergadering   
Op dinsdag 11 mei 2021 is er een commissievergadering. De vergadering begint om 
19.30 uur. Vanwege de recente coronamaatregelen vindt de vergadering niet plaats 
in het gemeentehuis, maar is deze volledig digitaal.

Wilt u de commissievergadering volgen?
De uitzending begint zoals gebruikelijk enkele minuten voor aanvang van de 
vergadering. U kunt de vergadering live bekijken en u kunt ook de uitzending 
terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelfland.nl/
vergaderingenverslagenenstukken. 

Agenda 
• Voorstel instemmen met RES 1.0 
• Voorstel implementatie van de Omgevingswet
• Voorstel inzake de financiële stukken MRDH
• Voorstel inzake de financiële stukken Bedrijvenschap Harnaschpolder
• Voorstel inzake de financiële stukken Veiligheidsregio Haaglanden
• Voorstel tot instemmen wijzigingen GR Veiligheidsregio Haaglanden
• Voorstel inzake de financiële stukken Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
• Brief over ontwikkelingen ouderzorg 
• Brief over ontwikkelingen inkomensbeleid, schuldhulpverlening en armoedebeleid 

2020 en 2021
• Proces regionale woningmarktafspraken regio Haaglanden

De vergaderstukken zijn in te zien 
• In het Klant Contact Centrum Gemeentehuis MiddenDelfland, Anna van 

Raesfeltstraat 37, Schipluiden
• Via www.middendelfland.nl/ibabs
• Tablets / app IBabs Pro
 Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger /  Wachtwoord: burger
• www.ibabs.eu 
 Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger /  Wachtwoord: burger

Inspreekmogelijkheden
Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de 
commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. Voor 
onderwerpen die niet op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering 
een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. De spreektijd is maximaal 5 
minuten per spreker. Bij meer dan zes aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker 
worden ingekort. Voor aanmelding en meer informatie kunt tot uiterlijk maandag 
10 mei 17.00 uur contact opnemen met de griffier, Arjan de Vos. Dat kan via het 
telefoonnummer (015) 380 41 08 of het emailadres griffie@middendelfland.nl.

Mailservice
U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een 
mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de 
gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/
mailservice.


