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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de gemeenteraad en de griffie van Delft. Het jaarverslag heeft
twee doelen. De griffie legt hiermee verantwoording af over de wijze waarop zij de raad en zijn
commissies in 2010 heeft ondersteund. Tevens bevat het jaarverslag de belangrijkste zaken die in de
raad en commissies aan de orde zijn geweest.
De belangrijkste gebeurtenis was de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Deze hebben geleid tot
een sterk vernieuwde raad en college. Na de installatie van het college op 22 april telde de raad
negentien nieuwe leden.
Bij de voorbereiding van de verkiezingen is onder meer een opkomstbevorderende campagne
gevoerd Ja ik stem in Delft die aansloot op de eerdere wervingscampagne voor nieuwe raadsleden.
Verder organiseerde de griffie samen met de ambtelijke organisatie een uitgebreid inwerkprogramma
dat de nieuwe raadsleden een eerste indruk gaf wat er de komende vier jaar op de raad afkomt.
De begrotingsbehandeling stond afgelopen jaar in het teken van bezuinigingen en hervormingen. Dat
zal naar verwachting ook de komende jaren het geval zijn. Verder sprong een aantal activiteiten van
de raad in het oog zoals het werken in de vernieuwde raadszaal en het live uitzenden van raads- en
commissievergaderingen via de webcast, en de behandeling van een enquêteverzoek dat in december
door de raad werd afgewezen.
Het was al met al een enerverend overgangsjaar.
Ik spreek wederom mijn waardering uit over de grote inzet van alle griffiemedewerkers en ben erkentelijk
voor de goede samenwerking met de fracties, het college, de ambtelijke organisatie en de stad.
Luuk van Luyk
Griffier
februari 2011
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De gemeenteraad

Nieuw in de raad
De verkiezingen zorgden in 2010
voor veel nieuwe gezichten in de
gemeenteraad zijn in 2010: Khaalid
Hassan, Abdel Maanaoui en Jessica
van Vugt (PvdA), Jeroen van Oort
en Rob van Woudenberg (CDA),
Marc Koster van Groos (VVD),
Fatih Oduncu (GroenLinks),
Mariëlle van Kooten en Ferrie
Förster (STIP), Christine Bel, Laura
Wytema, Huub Halsema en Paul de
Widt (D66), Joëlle Gooijer-Medema
(ChristenUnie), Jos van Koppen en
Jolanda Gaal (Onafhankelijk Delft).
Kim Huijpen (D66), Ineke van
Geenen (CDA) en Catherine bij
de Vaate (GroenLinks) werden na
de vorming van het nieuwe college
geïnstalleerd als raadslid.
Zij namen de raadszetels over
van Lucas Vokurka (D66), Milène
Junius (CDA) en Saskia Bolten
(GroenLinks) die wethouder
werden. Ronald Vuijk (VVD) keerde
na zijn wethouderschap in het
vorige college terug als raadslid.
Meer informatie over de raads
leden vindt u op www.delft.nl/
gemeenteraad.
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De gemeenteraad heeft een groot aantal dossiers besproken in 2010, waaronder de ontwikkelingen in
de Spoorzone en Het Nieuwe Kantoor, het popbeleid en de oprichting van een Zorg- en Veiligheidshuis.
De raad vergaderde in 2010 veertien keer in een vernieuwde raadszaal.

Samenstelling
De gemeenteraad van Delft (37 leden) bestond na de verkiezingen uit elf fracties. De coalitie wordt
gevormd door D66 (zes zetels) PvdA (zes zetels), GroenLinks (vijf zetels), CDA (vier zetels) en STIP
(drie zetels).
De overige fracties vormen de oppositie in de gemeenteraad van Delft: VVD (vier zetels),
Onafhankelijk Delft (drie zetels), Stadsbelangen (twee zetels), SP (twee zetels), ChristenUnie
(één zetel) en Leefbaar Delft (één zetel).

Wijzigingen
De gemeenteraadsverkiezingen hebben de raad een ander gezicht gegeven. Elf van de dertien
deelnemende partijen behaalden op 3 maart 2010 een of meer zetels in de raad.
Achttien raadsleden behielden hun raadszetel. Een krappe meerderheid van negentien (van de 37)
raadsleden maakte na de verkiezingen en de vorming van het nieuwe college van b&w zijn of haar
debuut in de Delftse gemeenteraad.
Eén raadslid nam in november 2010 afscheid. Bart Bikkers verliet de raad om in de STIP-fractie plaats
te maken voor Willem-Jozef van Goethem. Ook in de nieuwe raadsperiode geven de fractieleden van
STIP jaarlijks hun raadszetel door.

Het presidium
Het presidium is het dagelijks bestuur van de raad. Het bestaat uit de zes (plv.) commissievoorzitters
en de burgemeester. Het presidium bereidt onder meer de agenda van de gemeenteraad voor en
wordt ondersteund door de raadsgriffier. Het presidium houdt ook toezicht op het functioneren van
de raadsgriffie. In 2010 bestond het presidium na de verkiezingen uit:
Aad Meuleman (Stadsbelangen), voorzitter
Ron Witsenboer (GroenLinks)
Leja van der Hoek (VVD)
Aad van Tongeren (CDA)
Khaalid Hassan (PvdA)
Paul de Widt (D66)
Bas Verkerk (burgemeester)

Verkiezingen 2010

Delft op Petities.nl

De verkiezingen van 3 maart zijn in Delft goed verlopen. Het Delftse opkomstpercentage lag met
54,2% voor het eerst sinds jaren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (net) boven het landelijk
gemiddelde van 53,9%. Voorafgaand aan de verkiezingen is een opkomst bevorderende campagne
Ja ik stem in Delft gehouden. Om deze boodschap op een positieve en niet-politieke manier uit te
dragen werd het karakter van de campagne Ja ik wil in de gemeenteraad uit 2009 overgenomen.

Nadat het presidium in juni akkoord
gaat, opent Delft in augustus 2010
een loket op Petities.nl. Inwoners
van Delft kunnen via dit loket
digitaal handtekeningen inzamelen
om een onderwerp onder de
aandacht van de gemeenteraad te
krijgen.

Wat mensen konden gaan stemmen, werd in de campagneweken door de deelnemende partijen
duidelijk gemaakt en door het Kieskompas dat via jaikstemindelft.nl toegankelijk was.
Op 13 februari ontvingen alle 913 nieuwe kiezers die voor het eerst naar de stembus mochten een
valentijnskaart met daarop een uitnodiging op 3 maart te gaan stemmen. Op 9 maart werd afscheid
genomen van de oude raad en de installatie van de nieuwe gemeenteraad vond plaats op 11 maart.

Werkbezoek Leiden
Leden van de gemeenteraad en het college brachten direct na het zomerreces een bezoek aan
Leiden. De raadsleden brachten een bezoek aan het Bio Science Park. Na het bezoek aan het stadhuis
gingen de raadsleden op pad om zich in de stad te laten informeren over bereikbaarheid en veiligheid.

Herbenoeming en referendumkamer
De gemeenteraad besloot in november 2009 de minister van BZK aan te bevelen de burgemeester
voor een periode van zes jaar te herbenoemen. Deze herbenoeming werd in juli 2010 van kracht.
Ook werd de referendumkamer geïnstalleerd. Deze commissie adviseert de gemeenteraad bij referendumverzoeken uit de stad; onder meer over de vraag die aan de inwoners van Delft wordt voorgelegd.

De raad in cijfers
2010

2009

2008

Aantal raadsvergaderingen

14

13

13

Aantal commissievergaderingen
(incl. Rekening- en Auditcommissie)

46

54

61

Aantal tussentijdse wijzigingen in de gemeenteraad
Aantal amendementen (ingediend en aangenomen)
Aantal moties (ingediend en aangenomen)

1

1

6

26/4

31/12

16/6

37/19

27/11

73/17

Aantal actuele moties (ingediend en aangenomen)

2/0

3/2

8

Aantal schriftelijke vragen

42

67

64

Aantal burgerinitiatieven

0

0

0

Aantal wensen en bedenkingen

1

2

7

Aantal initiatiefvoorstellen

1

1

2

Aantal referenda

0

0

0

Aantal rekenkameronderzoeken (publicaties)

2

2

2

75

63

59

Aantal insprekers
Aantal werkbezoeken/externe oriëntaties
Aantal bezoekers
Aantal gasten van de raad

11

18

12

520

680

-

52

62

-

In 2010 probeerde de Stichting
Uit de Brand op deze manier nieuw
onderdak te vinden. Dit lukte via
media-aandacht. Er werden geen
handtekeningen aangeboden aan
de gemeenteraad.
De website petities.nl is een
landelijk initiatief dat burgers meer
invloed op het besturen van de
stad probeert te geven. Op de
website zijn de regels te vinden
waar een verzoek aan moet
voldoen.
Op dit moment telt petities.nl
elf petitieloketten van diverse
overheden. Naast Delft hebben
onder meer Almere, Amsterdam
Centrum, Utrecht en Groningen
een loket op deze website.
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De raadscommissies

Externe oriëntaties
De gemeenteraad en de raads
commissie hebben zich in 2010 via
werkbezoeken, presentaties en
rondetafelgesprekken over diverse
onderwerpen uitvoerig laten
informeren. Het afgelopen jaar
werden in totaal elf externe
oriëntaties gehouden. Daarnaast
namen raads- en commissieleden
deel aan raadswandelingen in het
Spoorzonegebied.
Direct na de gemeenteraads
verkiezingen vonden geen externe
oriëntaties plaats. Er werden wel zes
themabijeenkomsten gehouden,
waarbij raadsleden door ambtenaren over de achtergronden van
diverse beleidsterreinen zijn geïnformeerd.

Raad
• bezoek aan DSM met rond
leidingen op de fabriek aan de
Alexander Fleminglaan en
presentatie over de strategische
visie van DSM.

De gemeenteraadsverkiezingen hadden ook hun invloed op het aantal commissievergaderingen.
Naast een lager aantal werden de namen van enkele commissies gewijzigd:
Ruimte en Verkeer werd Spoorzone, Verkeer en Ruimte;
Veiligheid Stad en Milieu werd Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid;
Bestuur, Middelen en Economie werd Middelen en Economie;

Commissie Samenleving &
Volkshuisvesting

De commissies Samenleving & Volkshuisvesting en Rekening & Audit veranderden niet van naam.
De commissies kwamen in 2010 46 maal bij elkaar. Er waren 75 insprekers.

• presentatie door en gesprek met
Breed Welzijn Delft;
• externe oriëntatie Wmo in 2
delen. Eerste deel bij het Startpunt Wonen, Zorg Welzijn (Van
Bleyswijckstraat 91 in Delft) over
beleidsmatige kant van Wmo.
Tweede deel in stadhuis met
diverse partijen uit de stad
(Zorgbelang, Wmo-raad, panel
WZW, ervaringsdeskundigen);
• workshop over de subsidie
systematiek.

Commissie Ruimte &
Verkeer / Spoorzone,
Verkeer en Ruimte
• rondetafelgesprek rapporten
project Spoorzone;
• gesprek met klankbordgroep
Gasthuisplaats;
• presentatie vanuit Stadsgewest
Haaglanden over de zogeheten
MIRT-verkenning Haaglanden
(Meerjarig Investeringsprogramma
Ruimte en Transport).
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De commissies in vogelvlucht
In 2010 telde de gemeenteraad vier adviescommissies plus een Rekening- en Auditcommissie (R&A).
In de commissie Ruimte en Verkeer is in de twee resterende vergaderingen voor de verkiezingen onder
meer gesproken over de startnotitie voor de project Milieueffectrapportage (MER) voor het gebied
Delft-Zuidoost en over het eventueel uitstellen van versmalling van de Voorhofdreef. Ook de benoeming
van een stadsbouwmeester werd besproken. Wytze Patijn werd eind 2010 in die functie benoemd.
Na de verkiezingen kreeg het project Spoorzone veel aandacht van de commissie Spoorzone,
Verkeer en Ruimte. Op de agenda stonden onder meer de voortgangsrapportages, het
bestemmingsplan Spoorzone en het benoemen van een parkeergebied Spoorzone. Het project
boekte in 2010 voortgang, maar het college moest ook een vertraging melden aan de raad van
twee jaar ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Deze vertraging en de gevolgen voor
onder meer Het Nieuwe Kantoor werden uitvoerig besproken. Ook het project Sint Sebastiaansbrug kende tegenslag: de aanbesteding werd voor de tweede keer afgebroken. Op 2 december
2010 is de commissie bijgepraat over de laatste stand van zaken. Voorts was er aandacht voor de
voortgangsrapportages over de aanleg van tramlijn 19.
Vóór de verkiezingen zijn in de commissie Samenleving & Volkshuisvesting nog twee grote onder
werpen besproken en in de raad vastgesteld: de bestuurlijke verzelfstandiging van het Grotius College
en de oprichting van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (met de vereiste
aanpassing van de gemeenschappelijk regeling GGD ZHW).

Na de verkiezingen is met name stilgestaan bij de ontwikkeling van een nieuw popbeleid en bij de
opnieuw penibele financiële situatie bij DOK. Het popbeleid is in meerdere etappes besproken en in
2011 volgt hiervan de verdere uitwerking.
In 2010 boog de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid zich onder meer over de
aanpak van de fietsendiefstal, de oprichting van een zorg- en veiligheidshuis in Delft en de ingediende
klachten bij de Nationale ombudsman. De commissie legde daarnaast een werkbezoek af aan het
bureau Delft van de politie Haaglanden om zich bij te laten praten over de veiligheid in de stad Delft.
Experts, instellingen en andere betrokkenen zijn verder uitgenodigd voor presentaties en rondetafel
gesprekken ter voorbereiding van debatten, zoals de Veiligheidsregio Haaglanden en het bestuur van
Avalex, het reinigingsbedrijf van de gemeente Delft.
Het afgelopen jaar waren in de commissie Middelen en Economie naast de reguliere begrotingsen verantwoordingsvoorbereiding belangrijke thema’s: de bespreking van een onderzoeksrapport
dat Delft eind 2009 de Paarse Krokodil had opgeleverd en de verbeteracties die daarop volgden; het
beleid rond de grondexploitaties, de verruiming van de trouwmogelijkheden en de gemeentelijke
aanpak van de kredietcrisis.

Commissie Middelen en
Economie
• bezoek aan TU Delft (in Science
Centre). Gesprek met college van
bestuur TU over campusvisie en
samenwerking tussen TU en
gemeente.

Commissie Bestuur, Leef
omgeving en Duurzaamheid
• externe oriëntatie Zorg- en
Veiligheidshuizen (in combinatie
met de cie S&V);
• rondetafelgesprek Avalex;
• rondetafelgesprek politie.

Na een aanbestedingsprocedure, voorbereid door leden van de Rekening & Auditcommissie wees
de gemeenteraad begin 2010 een nieuwe externe accountant aan die jaarlijks de gemeentelijk
jaarrekening controleert.
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Communicatie

Waarover adviseren de
commissies?
De commissie Ruimte en Verkeer
adviseerde tot 22 april 2010 over
de volgende onderwerpen:
Ruimtelijke ordening, verkeer en
vervoer. De commissie Spoorzone,
Verkeer en Ruimte (22 april tot en
met 31 december 2010 ) adviseert
en overlegt over de volgende
onderwerpen: Ruimtelijke Ordening
(incl. MER), Spoorzone/Het Nieuwe
Kantoor, Verkeer en vervoer en
Binnenstad.
De commissie Samenleving &
Volkshuisvesting adviseert en
overlegt over de volgende onderwerpen: Arbeid en Inkomen; Brede
School; Integratie en Inburgering;
Emancipatie; Jongerenbeleid
(jongerenloket); Centra voor Jeugd
en Gezin (wijkwerk); Volks
gezondheid en zorg; Sport; Cultuur;
Wonen en studentenhuisvesting.
De commissie Bestuur, Leef
omgeving en Duurzaamheid
behandelt alle onderwerpen op
het gebied van veiligheid, wijkzaken,
duurzaamheid en bestuurlijke zaken,
zoals de deelname aan het Stads
gewest Haaglanden.
De commissie Middelen en
Economie behandelt onderwerpen
op het gebied van Organisatie
(Communicatie, dienstverlening/
inkoop, P&O); Stadsmarketing;
Financiën/belastingen; Deelnemingen; Grondexploitatie & Vastgoed;
Kenniseconomie & Onderwijs;
Economie (incl. toerisme/MKB) en
Technopolis/Harnaschpolder/
Schieoevers (aandeelhouderschap
en ontwikkeling).
De Rekening & Auditcommissie
heeft naast het advies over de
jaarrekening 2009 in het afgelopen
jaar ook drie actiepunten geformuleerd voor een verdere verbetering
van de programmabegroting.
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Ook in 2010 konden de inwoners van Delft op verschillende manier kennis nemen van het werk van
de gemeenteraad; via de website, de Stadskrant of als Gast van de Raad. De raadscommunicatie stond
aan het begin van 2010 voor een belangrijk deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op
3 maart 2010.
De campagne Ja, ik stem in Delft informeerde de Delftenaren over de verkiezingen; wanneer, waar en
hoe ze konden stemmen. Wie moeite had om zijn of haar keuze te bepalen, kon terecht op het
digitale Kieskompas. Om de inwoners opmerkzaam te maken op de verkiezingen reed op twee
zaterdagen de Zingende Stembus door de stad. Op strategische plekken werden folders uitgedeeld.
De verkiezingsdag werd afgesloten met een druk bezochte uitslagenavond in het stadhuis.
Als slotonderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe raadsleden werd voor alle raadsleden
later in het jaar een Meet the Press-bijeenkomst georganiseerd. Zij konden van gedachten wisselen
met vertegenwoordigers van lokale media en deelnemen aan een workshop Hoe kom ik in het nieuws?
Het betrekken van de Delftenaren bij de politiek kreeg in januari een nieuwe dimensie door de
webcastuitzendingen van alle commissie- en raadsvergaderingen. Via de website van de gemeenteraad
kunnen de vergaderingen ook achteraf worden bekeken. Niet iedereen bleef thuis om de raad via
internet in actie te zien. Ook in 2010 waren er Gasten van de Raad; in totaal 52.
Om de website te verbeteren, is in 2010 besloten dat in 2011 een aanbestedingsprocedure wordt
gestart om te komen tot een verbeterde nieuwe website die voldoet aan de snel veranderende eisen
van deze tijd. De nadruk daarbij ligt op het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid van de website en
verbetering van de zoekfunctie.
Scholieren In De DelftsE Raad, kortweg SIDDER, vond op 10 december 2010 in de huidige vorm voor
de vierde maal plaats. Na drie overwinningen voor het Christelijk Lyceum Delft ging de overwinning
deze keer voor het eerst naar een leerling van het Stanislascollege.

Financiën

Het totale budget bedroeg in 2010 € 1,9 miljoen (afgerond), onderverdeeld over de posten:
Gemeenteraad
€ 1,01 miljoen
Griffie
€ 0,77 miljoen
Rekenkamer
€ 0,14 miljoen
Op de onderdelen raad en griffie was in 2010 sprake van een nadeel van € 28.000. De oorzaak van
het nadeel is met name gelegen in extra kosten in verband met de gemeenteraadsverkiezingen.
Op het onderdeel Rekenkamer was in 2010 sprake van een voordeel van € 15.000. Vanwege haar
onderzoeksprogramma dat over de jaargrens heenloopt, vindt voor een bedrag van € 13.000 een
budgetoverheveling plaats.
De verantwoording over 2010 wordt beoordeeld door de externe accountant.

Delftse kijkcijfers
In 2010 waren de verrichtingen van
de raads- en commissieleden via de
webcast in totaal in 39 uitzendingen
te volgen. Het aantal kijkers bedroeg
in 2010 (tot en met 31 december)
in totaal 8184.
De best bekeken uitzending tot nu
toe was op 18 november van de
procedure- en overlegvergadering
van de commissie Bestuur, Leef
omgeving en Duurzaamheid, waarin
onder meer gesproken werd over
de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze webcast werd tot en
met 31 december door 871
mensen bekeken.
Alle uitzendingen zijn achteraf te
bekijken via het webcastportaal dat
sinds november online is. Bezoekers
kunnen daar fragmenten zoeken op
datum, vergadering, onderwerp of
spreker.
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Organisatie griffie

Formatie
De griffiemedewerkers zijn in dienst van de gemeenteraad. De raadsgriffier is verantwoordelijk voor
het werk van de griffie. Het presidium houdt namens de gemeenteraad toezicht op het functioneren
van de griffier.
De griffie voert haar werkzaamheden uit op basis van een werkplan dat door het presidium wordt
vastgesteld. Ook legt de griffier jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van het werkplan.
De griffie kent een formatie van 6,4 fte, bestaande uit:
• 1 griffier
• 3 commissiegriffiers waarvan één tevens plaatsvervangend griffier en één tevens financieel 		
raadsadviseur
• 1 raadsondersteuner
• 1 algemeen secretaris
• 1 communicatieadviseur

Instroom, doorstroom, uitstroom
Er zijn in 2010 geen medewerkers vertrokken. De plaatsvervangend griffier was in de periode
november-december met zwangerschapsverlof en werd door een tijdelijke kracht vervangen.

Verzuim
Net als in voorgaande jaren is het verzuim in 2010 laag geweest in vergelijking met andere organisatieonderdelen (1,44% tegenover 5,55% gemeentebreed).

Opleiding
De plaatsvervangend griffier heeft de leergang griffier afgerond. Verder hebben medewerkers
verschillende studiedagen bezocht op hun eigen werkterrein.
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Christen Democratisch Appèl
Partij van de Arbeid

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

GroenLinks
Leefbaar Delft

Socialistische Partij

Stadsbelangen

Democraten 66

Studenten Techniek in Politiek

Onafhankelijk Delft

ChristenUnie
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