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Samenstelling

Gemeenteraad

De samenstelling van de
gemeenteraad is in 2015
ongewijzigd gebleven.

De financiële positie van de gemeente Delft heeft in 2015
voor een groot deel de agenda van de gemeenteraad
bepaald:

De gemeenteraad telt elf
fracties verdeeld over 37 zetels:
D66 (8 zetels), STIP (vier
zetels), GroenLinks (4 zetels),
PvdA (4 zetels), Onafhankelijk
Delft (4 zetels), SP (3 zetels),
VVD (3 zetels), CDA (3 zetels),
Stadsbelangen Delft (2 zetels),
ChristenUnie (2 zetels) en
Fractie Van Koppen (1 zetel)

Onderzoek Grote Projecten
Alle fracties, behalve
Onafhankelijk Delft, besloten in
de raadsvergadering op 26
maart 2015 onderzoek te laten
doen naar de projecten
Spoorzone, Harnaschpolder en
St. Sebastiaansbrug in relatie
tot de financiële situatie van de
gemeente.
De raad stelde een commissie
samen die bestond uit voorzitter
Lieke van Rossum (SP),
Martina Huijsmans (D66), Ernst
Damen (PvdA), Dorris Derksen
(STIP), Ineke van Geenen
(CDA), Frank van Vliet
(GroenLinks) en Jabco
Vreugdenhil (ChristenUnie).
Deze commissie begeleidde de
eerste fase van het onderzoek
waarin medewerkers van Policy
Research Corporation
feitenonderzoek deden en een
groot aantal betrokkenen
interviewden.
Het eindrapport (dat op 4
januari 2016 wordt
gepresenteerd) bestaat uit drie
feitenrelazen over de
betreffende bouwprojecten en
een notitie, waarin de
commissie haar aanbevelingen
aan de gemeenteraad geeft.
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- De commissie Onderzoek Grote Projecten begeleidde
van maart tot en met december de eerste fase van het
onderzoek waarin medewerkers van Policy Research
Corporation feitenonderzoek deden en een groot aantal
betrokkenen interviewden.
- Nadat de raad op 2 juli instemde met de motie
Kerntakendiscussie leveren alle raadsfracties input voor de
discussie. Deze werd gaandeweg verlegd van een
discussie over kerntaken naar een discussie over de
toekomst van de gemeente. De discussie wordt voorgezet
in 2016.

- In een buitengewone vergadering heeft de raad op 10
december, in aanwezigheid van de commissaris van de
koning Jaap Smit de profielschets voor een nieuw
burgemeester vastgesteld. In deze vergadering werd ook
de vertrouwenscommissie benoemd.
Deze commissie bestaat uit de leden Maurits Bongers
(SP), Ernst Damen (PvdA), Dorris Derksen (STIP), David
van Dis (CDA), Joëlle Gooijer (ChristenUnie), Jos van
Koppen (Fractie Van Koppen), Aad Meuleman
(Stadsbelangen Delft), Fleur Norbruis (GroenLinks), Bart
Smals (VVD) en Martin Stoelinga (Onafhankelijk Delft).
Huub Halsema (D66) is voorzitter van de
vertrouwenscommissie.
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Presidium
Het presidium van de
gemeenteraad is het dagelijks
bestuur van de raad. Het
bestaat uit de
commissievoorzitters en de
burgemeester en wordt
ondersteund door de griffier.
Het presidium gaat over de
meer procedurele zaken
rondom de raad en bereidt de
agenda van de gemeenteraad
voor.

Wisselingen in de raad
Het aantal zetelwisselingen in de gemeenteraad bedroeg
aan het eind van 2015 in totaal zes, waaronder drie
tijdelijke vervangingen.
In de STIP-fractie werd in het begin van het jaar Lisa Ten
Brug vervangen door Bas Vollebregt en bij de jaarlijkse
wisseling werden Bert Vogel en Bas Vollebregt vervangen
door Falco Bentvelsen en Elwin van Beurden.

Kim Huijpen (D66), voorzitter
commissie Ruimte en Verkeer
Pieter Stienstra (D66),
voorzitter commissie Economie,
Financiën en Bestuur
Jos van Koppen (Fractie Van
Koppen) voorzitter commissie
Sociaal Domein en Wonen
Dorris Derksen (STIP)
voorzitter commissie Rekeningen Audit
Bas Verkerk, burgemeester

Voorzitterstraining
commissievoorzitters

In de SP-fractie werd voor een termijn van zestien weken
Wim Hamelink benoemd tot raadslid, ter vervanging van
Maurits Bongers. Wim Hamelink werd aan het eind van het
jaar nogmaals benoemd voor een termijn van zestien
weken ter vervanging van Lieke van Rossum.
Door de benoeming van Milène Junius tot burgemeester
van de gemeente Hellevoetsluis ontstond een vacature
ontstaan in de CDA-fractie. Rob van Woudenberg heeft
deze vacature ingevuld.
Willy Tiekstra verving in de PvdA-fractie tijdelijk Marlies
Swart.

In 2015 hebben de
commissievoorzitters een
voorzitterstraining gevolg bij het
Nederlands Debat Instituut. De
griffier en de commissiegriffiers
hebben deze training eveneens
gevolgd.
In twee sessies werd ingegaan
op de kunst van het (technisch)
voorzitten en kregen de
commissievoorzitters, aan de
hand van observatie van een
commissievergadering,
feedback op hun functioneren.
Ook werden situaties
besproken en geoefend aan de
hand van rollenspellen.
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Agressietraining
commissievoorzitters
In juni hebben de
commissievoorzitters, de griffier
en de commissiegriffiers een
agressietraining gevolgd via
Maxxecure.
Het doel van deze training was
om te bespreken welke vormen
van agressie zich kunnen
voordoen in vergaderingen en
waar de grens ligt voor de
gemeente Delft. Wat vinden we
nog wel en wat vinden we niet
meer toelaatbaar?

Werkbezoek
Het werkbezoek van de gemeenteraad aan Amersfoort
heeft de Delftse raadsleden met in hun kielzog de leden
van het college van b en w en de ambtelijke top op vrijdag
4 september nieuwe inzichten en ideeën opgeleverd over
hoe een gemeente samen met bewoners uit de financiële
malaise kan komen.
Delft is op zoek naar de oorzaken van de financiële
malaise, werkt hard aan een herstelplan en wil net als
Amersfoort een kerntakendiscussie houden. In
verschillende sessies werden deze onderwerpen door
Amersfoortse ambtenaren en raadsleden uitvoerig uit de
doeken gedaan.

Verder werd met behulp van
rollenspellen geoefend met
bepaalde lastige situaties.

Dossier geheimhouding
In 2015 heeft de discussie over
het omgaan met
geheimhouding een vervolg
gekregen.
Door de griffie is namelijk een
notitie opgesteld, mede op
basis van externe juridische
adviezen, waarin de werkwijze
m.b.t. het omgaan met geheime
stukken en het doen van
aangifte bij schending van
geheimhouding wordt
beschreven.
Ook worden in deze notitie
voorstellen gedaan over het
verbeteren van het proces.
Uiteindelijk hebben deze
voorstellen hun uitwerking
gekregen in aanpassingen van
het reglement van orde van de
gemeenteraad en van de
commissieverordening.
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Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort hield de
Delftse bestuurders aan het begin van de dag voor dat ze
met optimisme naar de toekomst moeten kijken. “Het wordt
ook weer lente. Durf als stad verder te denken. En ook al
krijgt u nu geen applaus; er komt een tijd dat de
Delftenaren uw dankbaar zullen zijn voor de besluiten die u
nu neemt”, aldus Bolsius.
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De raad in cijfers
Raadsvergaderingen
Commissievergaderingen
Tussentijdse wijzigingen in de
gemeenteraad
Amendementen
(ingediend/aangenomen)
Moties (ingediend/aangenomen)

2012
11
54
7

2013
12
59
8

2014
13
42
3

2015
12
49
6

7/1

19/7

22/9

12/10

43/21

73/33

83/28

74/19

Actuele moties
(ingediend/aangenomen)
Schriftelijke vragen
Burgerinitiatieven
Wensen en bedenkingen
Initiatiefvoorstellen
Referenda
Rekenkameronderzoeken
(publicaties)
Insprekers
Werkbezoeken/externe
oriëntaties
Bezoekers

7/2

2/0

4/1

2/1

46
0
2
0
0
2

36
0
7
0
0
2

39
0
0
0
0
2

42
0
0
0
0
1

49
32

112
37

49
21

82
22

490

500

510

500

Gasten van de raad

15

15

0

15

Schriftelijke
vragen 2015
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Partij

aantal

D66
STIP
GrL
PvdA
OD
SP
VVD
CDA
SD
CU
Van Koppen
Van meerdere
fracties
SD/CDA
VVD/D66/GrL/CU
/CDA/SD/OD/SP
Totaal

4
1
2
4
4
2
5
9
6
3
-

1
1
42
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Commissies

Commissie Sociaal Domein

De gemeenteraad stemt in de
laatste reguliere vergadering
van 2015 in met een
aanpassing van de
Commissieverordening 2008.

De commissie Sociaal Domein bespreekt onderwerpen op
het gebied van: decentralisaties sociaal domein, arbeid en
inkomen, integratie en inburgering, emancipatie,
jeugd/jeugdzorg, onderwijs, volksgezondheid en zorg en
sport. In 2015 heeft de commissie twaalf keer vergaderd,
waarvan één begrotingscommissie. In deze vergaderingen
hebben in totaal vijf insprekers op persoonlijke titel of
namens instellingen ingesproken.

Het onderdeel
wonen/verhuisvesting verhuist
in december van de commissie
Ruimte en Verkeer naar de
commissie Sociaal Domein en
Wonen. De aanpassing beoogt
meer balans te brengen in de
vergaderdruk van de
commissies.
Naast de wijziging van de
commissienamen besluit de
raad ook om het Delfts Uurtje
via de structuur van de
commissie Algemeen in te
voeren. Onderwerpen waarvoor
door maximaal twee fracties om
agendering is gevraagd,
worden niet meer voor een
procedurevergadering
geagendeerd maar voor het
Delfts Uurtje.
Het pakket van de commissie
Economie, Financiën en
Bestuur en de Rekening- en
Auditcommissie blijft
ongewijzigd.

Externe oriëntaties
commissie Sociaal Domein
Informatiebijeenkomsten over
De Toegang; presentatie stand
van zaken Delft voor Elkaar;
externe oriëntatie Onderwijs;
Training incidentmanagement.
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Een belangrijk onderwerp dat in 2015 aan de orde kwam
was de vaststelling van het regionaal inkoopkader
jeugdhulp Haaglanden en in het verlengde daarvan, de
vaststelling van het lokaal inkoopplan. In meerdere van de
zogeheten de tien Haaglanden (H10-) gemeenten werden
soortgelijke amendementen ingediend en aangenomen om
daarmee het regionale kader op bepaalde onderdelen aan
te passen.
Daarnaast werden meerdere besprekingen gewijd aan
onderwijs: enerzijds over zorgstructuur en passend
onderwijs; anderzijds over huisvesting. Ook werd er, in het
Mondriaancollege, een externe oriëntatie over onderwijs
georganiseerd waarbij met name werd ingegaan op de
doorlopende leerlijn, voorschoolse en vroegschoolse
educatie, onderwijsachterstandenbeleid, de internationale
schakelklas en volwasseneneducatie.
Verder kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan
de orde: werkloosheid, vaststelling kadernota ISD 20152018 deel 2, Beleidsnota schuldhulpverlening en
budgetbeheer 2015-2018, Regiovisie Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling, Re-integratieverordening
participatiewet, Verordening individuele studietoeslag,
Vaststelling inkoopkader/plan Wmo begeleiding en
Beschermd Wonen Delft 2016, Nota “Toekomst
zwembaden in Delft 2015”, Jaarverslag ISR en jaarverslag
handhavingsbeleid sociale zekerheid, aanvraag Stichting
Islamitisch college, voortgangsevaluatie “Gezond en Wel”,
nota “Een sterke basis”, discussienotitie SP-fractie inzake
“Armoede uit Delft”, ontwikkeling wachtlijsten Veilig Thuis
Haaglanden, brieven college inzake vluchtelingen en
statushouders, wijzigingsbesluit GR Regionaal
Inkoopbureau en wijziging verordening leerlingenvervoer.
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Externe oriëntaties
commissie Ruimte, Verkeer
en
Wonen
Bezoek aan DSM met
rondleiding en discussie
Interactieve raadssessie
Spoorzone
Themabijeenkomst
“omgekeerd inzamelen” Avalex
Woningcorporaties bij
Woonbron Delft
Fietsexcursie door Delft door
Fietsersbond afdeling Delft
Interactieve raadssessies
Spoorzone
Raadswandeling door
Spoorzonegebied;

Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen
De commissie Ruimte, Verkeer en Wonen behandelt
onderwerpen op het gebied van: ruimtelijke ordening,
Spoorzone/Het Nieuwe Kantoor; verkeer en vervoer,
grondexploitatie/vastgoed, afvalbeleid, project DelftZuidoost (incl. Technopolis), groen/duurzaamheid (incl.
Delftse Hout en Midden-Delfland), beheer openbare ruimte,
stedelijke vernieuwing, wonen (incl. studentenhuisvesting)
project Nieuw Delft en project Harnaschpolder.

Presentaties aan commissie
Ruimte, Verkeer en Wonen
Vernieuwde
huisvestingsverordening
gemeente Delft
Bestemmingsplan TU
Noord/Kanaalhof
Wro-coördinatieregeling voor
het project Albert Heijn
Martinus Nijhofflaan
Opvolging onderzoek
Vastgoed en audit Grondbedrijf
Vraagprognoses wonen met
zorg
Woningmarkt,
sturingsmogelijkheden en
bevoegdheden per sector
Verkeersstromenanalyse afrit
IKEA
Voortgangsrapportage
Ontwikkeling Spoorzone Delft
Q4 2014
Verbeterplan/strategie Vestia
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De commissie heeft in 2015 15 keer vergaderd, waarvan
één begrotingscommissie op 29 oktober 2015. In deze
vergaderingen hebben in totaal 57 insprekers op
persoonlijke titel of namens instellingen ingesproken. De
commissie heeft veel aandacht besteed aan de
onderwerpen Sint Sebastiaansbrug, Ontwikkeling
spoorzone Delft en Parkeren.
Verder kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan
de orde: toepassen coördinatieregeling locatie Albert Heijn
Martinus Nijhofflaan en parkeergarage Reinier de Graaf
ziekenhuis; bestemmingsplannen Herziening Noordwest 1
(Hof van Delft), Buitengebied, Harnaschpolder 2015,
Professor Schoemaker Plantage, Albert Heijn locatie
Martinus Nijhofflaan en Van Leeuwenhoekkwartier Noord;
voortgang project Laga; ontwikkelagenda wonen en zorg
2015-2018; discussienota vertraging herstructurering
Bomenwijk; omgevingsvergunning Buitenwatersloot 327
(dansschool Wesseling); verzelfstandiging
kinderboerderijen en waterspeeltuinen; aanpak touringcars
in de binnenstad; nieuwe huisvestingsverordening Delft;
investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing; nieuw
afvalbeleid (omgekeerd inzamelen) en verkoop
Armamentarium.
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Externe oriëntaties
commissie Economie,
Financiën en Bestuur (v/h
Middelen en Economie)
Technische sessie over het
zgn. gemengd model voor
bezwaarschriften, waarbij
verschillende aspecten van een
bezwaarschriftencommissie
versus ambtelijk horen aan de
orde zijn gekomen
Kenniseconomie (tweemaal):
eerst door praktijkbezoeken
aan diverse kenniseconomielocaties en daarna een gesprek
met diverse stakeholders,
voorafgaand aan bespreking
van een discussienota over het
onderwerp

Commissie Economie, Financiën en Bestuur
De commissie Economie, Financiën en Bestuur behandelt
onderwerpen op het gebied van: financiën; deelnemingen;
dienstverlening; bestuur (regio); bestuur (internationaal
beleid); bestuur (interne bedrijfsvoering); regiegemeente;
(kennis)economie; toerisme; cultuur; binnenstad;
veiligheid; openbare orde en toezicht.
Het jaar 2015 stond vooral in het teken de financiën. Het
preventief toezicht op de begroting is beëindigd. Daaraan is
onder andere aandacht geschonken via presentaties van
de Provincie Zuid-Holland en het college, een
raadsconferentie en kaderstelling vanuit de raad bij brieven
aan de toezichthouder.
Op het gebied van veiligheid is onder andere gesproken
over het beleidskader Veiligheid en handhaving 2015-2018,
een evaluatie van het cameratoezicht in het stationsgebied,
een plan van aanpak voor High Impact Crimes en de visie
op polarisatie & radicalisering en een
uitvoeringsprogramma inzake gewelddadig jihadisme
Verder speelden verschillende onderwerpen op het gebied
van economie en cultuur: de verhoging van de
toeristenbelasting, een rekenkamerrapport over
stadsmarketing, Lijm & Cultuur, de bezuinigingsopgave
voor VAK en DOK, evaluaties van het terrassen- en
evenementenbeleid, het ‘Straatje van Vermeer’ en
investeringen in het Prinsenhof.
Afgaande op reacties van commissieleden bevalt een in
2015 toegepaste werkvorm goed, waarbij voorafgaand aan
een uitgewerkte beleidsnota een kaderstellend
commissiedebat plaatsvindt. Deze vorm is, aan de hand
van stellingen waarop fracties kunnen reageren, zowel bij
de nota rolneming alsook bij de beleidsregel
prestatiesubsidies toegepast.
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Nationale Ombudsman

Rekening- en auditcommissie

Een ieder kan zich wenden tot
de Nationale Ombudsman in
Den Haag als men het niet
eens is met de afhandeling van
een klacht door de gemeente
Delft.

De Rekening- en auditcommissie heeft een advies over de
jaarrekening 2014 uitgebracht waarin voor drie punten in
het bijzonder extra aandacht wordt gevraagd:
 het onderzoeken van doelmatigheid bij verbonden
partijen;
 het actualiseren van risicoprofielen en het stellen
van normen voor
weerstandsvermogens van
verbonden partijen (waar nog nodig);
 het
verbeteren van de toelichtingen op
budgetoverhevelingen.

In 2015 heeft de Nationale
Ombudsman 56 klachten over
de gemeente Delft ontvangen
(2014: 31). In 8 zaken werd de
klacht teruggestuurd naar de
gemeente om daar eerst in
behandeling genomen te
worden, het zogenoemde
kenbaarheidsvereiste.
De Nationale Ombudsman
heeft 56 klachten afgehandeld
– 51 daarvan heeft de
Nationale Ombudsman niet in
onderzoek genomen. De
Ombudsman heeft geen
aanleiding gezien om een
rapport uit te brengen (2013: 1
rapport). De Ombudsman heeft
bij 1 klacht een rapportbrief aan
de verzoeker gestuurd, ter
afhandeling. De gemeente
heeft een kopie hiervan ter
informatie ontvangen.

Verder zijn de aanbevelingen uit voorgaande jaren op
afwikkeling beoordeeld. Het raadsvoorstel met de adviezen
over de jaarstukken werd op 2 juli 2015 unaniem door de
raad aangenomen. Verder heeft de commissie zich onder
andere
gebogen
over
verbeteringen
van
de
Najaarsrapportage en Programmabegroting.

In totaal 2 klachten waren op 31
december 2015 nog in
behandeling bij de Nationale
Ombudsman.
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Raadscommunicatie
Voor de raadscommunicatie geldt dat 2015 kan worden
gezien als het jaar, waarin de gemeenteraad op
verschillende momenten de ramen heeft opengezet naar
de stad om de betrokkenheid van bewoners te vergroten.
Burgerparticipatie
De raadswerkgroep Betrekken Burger rondde na vijf
bijeenkomsten begin 2015 de nota over burgerparticipatie
af. De werkgroep stelt vast dat burgerparticipatie van
meerwaarde is voor Delft. “Het biedt uiteraard de
mogelijkheid om de kwaliteit van dienstverlening binnen de
financiële kaders op peil te houden, maar is daarnaast ook
buitengewoon waardevol. Beleid wordt vaak beter als
burgers erover meedenken. Zij kunnen als deskundigen
opereren (denk aan ingenieurs, juristen, hoveniers, etc.) en
kennen hun eigen omgeving beter dan wie dan ook.
Burgerparticipatie levert ook draagvlak en vergroot de
legitimiteit van beslissingen.” De werkgroep inventariseert
wat Delft wel en niet doet op het gebied van
burgerparticipatie door een vergelijking te maken met
andere gemeenten. De voorstellen en adviezen die de
werkgroep doet, worden meegenomen in de gezamenlijke
bijeenkomst van de Oegstgeest-werkgroepen.
E-participatie
De betrokkenheid van de stad is aan het eind van 2015
onderwerp van gesprek in de werkgroep
Kerntakendiscussie. De werkgroep buigt zich onder meer
over het communicatieadvies om die betrokkenheid via de
digitale toepassing DeStemVan.nl handen en voeten te
geven. De werkgroep Betrekken Burger adviseerde aan het
begin van het jaar positief over deze vorm van eparticipatie. Besloten is dat eerst de inhoud van de
kerntakendiscussie helder moet zijn en dat het gesprek met
de stad wordt gevoerd via het traject dat het college volgt
op weg naar het herstel van Delft.
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SIDDER

Raadsinformatiesysteem

Scholieren In De DelftsE Raad
kortweg SIDDER wordt dit jaar
gehouden op woensdag 27
mei. De gemeenteraad wordt
gevormd door
bovenbouwleerlingen van d e
havo- en vwo-afdelingen van
het Stanislas-college. VWO5leerling Tamim Karim wordt
door een driekoppige jury van
raadsleden aangewezen als
best debatterende raadslid. Hij
vertegenwoordigde de Fractie
Van Koppen. De leerlingen die
de ChristenUnie
vertegenwoordigden komen als
beste fractie uit de bus.

De betrokkenheid van bewoners en het belang om hen
goed te informeren kreeg vorm in het presidiumbesluit om
het lopende contract met ris-leverancier SIM Groep voor de
duur van tweemaal één jaar te verlengen. Een
begeleidingsgroep van raadsleden onderzoekt welke
leveranciers er verder op de markt van
raadsinformatiesystemen actief zijn en welke acties de raad
nodig acht om de website van de gemeenteraad voor
gebruikers en bezoekers beter toegankelijk en
doorzoekbaar te maken. De constateringen van de
begeleidingsgroep en overleg met SIM leidden na drie
maanden tot verbeteringen in de zoekmachine van het ris
en tot kleinere technische oplossingen die de
toegankelijkheid verbeteren. Daarnaast wordt ook de
menustructuur aangepast en worden op de pagina’s meer
foto’s toegevoegd.

De leerlingen bespreken het
fictieve voorstel om 50.000 euro
te besteden aan een onderzoek
om het betaald parkeren in
Delft eventueel te vervangen
door een tolsysteem. Hoewel er
veel kritiek klonk - Delft moet
zich niet blauw hoeven te
betalen, aldus de ChristenUnie
– werd het voorstel unaniem
door ‘de raad’ aangenomen.
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Interne communicatie
Het ris blijft voor gebruikers en bezoekers de belangrijkste
informatiebron over de gemeenteraad van Delft. Van alle
openbare commissie- en raadsvergaderingen verschijnen
aankondigingen en berichten op de website. Ook in de
Stadskrant wordt in de rubriek Raad in Beeld aandacht
besteed aan het werk van de Raad. In de weken voor de
begroting verschijnen in de Stadskrant extra
begrotingspagina’s met de standpunten van de fracties. De
interne communicatie krijgt ook in 2015 vorm via de
nieuwsbrief die wekelijks digitaal naar alle raads- en
commissieleden wordt gestuurd. Hierin worden naast
relevante nieuwsberichten ook uitnodigingen opgenomen.
De uitnodigingen zijn sinds dit jaar gekoppeld aan de
Google-agenda van de gemeente.
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Delftse Rekenkamer

Financiën

De DRK heeft in 2015 het exante onderzoek Zorgstructuur
rondom Leerlingen
gepubliceerd met een
handreiking voor de raad met
indicatoren voor het debat met
het college. Een beknopt
onderzoek ’Delft op de Kaart?’
is uitgevoerd naar
bezoekersmarketing in een
stadsmarketing-context. Een
praktijkonderzoek ’Jong aan de
Slag?’ naar de eerste
ervaringen rondom de
begeleiding van
jonggehandicapten naar de
arbeidsmarkt is in het vierde
kwartaal 2015 uitgevoerd. Het
begeleiden van deze jongeren
naar werk is een nieuwe
gemeentelijke taak die volgt uit
de Participatiewet. Publicatie
zal begin 2016 plaatsvinden.

In 2015 bedroeg het budget voor de raad, griffie en
rekenkamer € 2.059.000, verdeeld over drie producten:

Eind 2015 is onderzoek
‘Beheersing Risico’s
Parkeergarages’ gestart naar
de opvolging van eerder DRKonderzoek en hoe
hedendaagse ontwikkelingen
zoals de nieuwe ruimtelijke
ordening van Delft
(Spoorzonegebied) van invloed
zijn op toekomstige (financiële)
risico’s. De resultaten worden
tweede kwartaal 2016
verwacht.
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Gemeenteraad

€ 1.336.000;

Griffie

€

608.000;

Delftse Rekenkamer €

115.000.

Op het hoofdstuk Raad is over het jaar 2015 sprake van
een incidenteel voordelig saldo van afgerond € 219.000,-.
Het batig saldo heeft vooral betrekking op de fasering van
het onderzoeksbudget Grote Projecten naar 2016 en de
budgetoverheveling van de Delftse Rekenkamer. De
overheveling vindt plaats op verzoek van de Delftse
Rekenkamer op grond artikel 5, lid 8 van de Verordening
Delftse Rekenkamer 2009. Dit met het oog op een naar
2016 doorlopend onderzoek over parkeergarages.
Het overige voordeel hangt eveneens samen met
incidentele oorzaken, zoals een tijdelijke onderbezetting op
de griffie in de eerste maanden van 2015, eenmalige
detacheringsopbrengsten, een sobere aanwending van
fractiebudgetten en lage uitgaven voor het werkbezoek van
de raad.
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Formatie

Organisatie griffie

De griffiemedewerkers zijn in
dienst van de gemeenteraad.
De raadsgriffier is
verantwoordelijk voor het werk
van de griffie. De
werkgeverscommissie houdt
namens de gemeenteraad
toezicht op het functioneren van
de griffier.

De griffiemedewerkers zijn in dienst van de gemeenteraad.
De raadsgriffier is verantwoordelijk voor het werk van de
griffie. De werkgeverscommissie houdt namens de
gemeenteraad toezicht op het functioneren van de griffier.

De griffie voert haar
werkzaamheden uit op basis
van een werkplan dat door de
werkgeverscommissie wordt
vastgesteld. Ook wordt jaarlijks
verantwoording afgelegd over
de uitvoering van het werkplan.
De griffie kent een formatie van
6,61 fte, bestaande uit:
- 1 griffier;
- 3 commissiegriffiers, waarvan
één tevens financieel
raadsadviseur;

De griffie voert haar werkzaamheden uit op basis van een
werkplan dat door de werkgeverscommissie wordt
vastgesteld.
Instroom, doorstroom, uitstroom
In maart 2015 is de nieuwe raadsgriffier begonnen. Het
griffieteam heeft in 2015 nader ingezet op kwaliteit en
samenwerking (teambuilding). Gewerkt wordt aan een
actief personeelsbeleid waarbij geleerd kan worden en
medewerkers zich doorontwikkelen Er zijn werkafspraken
gemaakt over terugkoppeling, vervanging en verlof.
Een detachering van een commissiegriffier bij de griffie is
omgezet in een aanstelling bij de griffie.

- 1 raadsondersteuner;
- 1 algemeen secretaris;
- 1 communicatieadviseur.
Werkgeverscommissie
Ingrid Lips (GroenLinks) is in
december 2015 in de
werkgeverscommissie
benoemd als opvolger van
Milène Junius (CDA). De
andere twee leden zijn Aad
Meuleman (Stadsbelangen) en
voorzitter Ernst Damen (PvdA).
De werkgeverscommissie is
verantwoordelijk voor het
werkgeverschap ten aanzien
van de griffier en de overige
griffiemedewerkers.
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