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Voor u ligt het digitale jaarverslag 2014 van de
gemeenteraad en de griffie van Delft. Enerzijds wordt hierin
verslag gedaan van de belangrijkste zaken die in de raad
en de commissies in 2014 aan de orde zijn geweest.
Anderzijds legt de griffie hiermee verantwoording af over de
wijze waarop zij de raad en de commissies in 2014 heeft
ondersteund.
Het jaar 2014 was in meerdere opzichten een bijzonder
jaar. Natuurlijk stond het in het teken van de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. In januari
en februari werden de laatste commissie- en
raadsvergaderingen van de vorige raadsperiode (20102014) gehouden, daarna stond alles in het teken van de
verkiezingen en de installatie van de nieuwe raad en
commissies.
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Verder zal 2014 de boeken ingaan als het jaar van de nietsluitende programmabegroting 2015-2018. In september
2014 informeerde het college de raad over de penibele
financiële situatie en over het feit dat de begroting niet tijdig
kon worden aangeleverd. Uiteindelijk is in de raad van 18
december 2014 de begroting voor 2015 vastgesteld, met
preventief toezicht door de provincie als gevolg.
En 2014 was voor de griffie zelf een buitengewoon intensief
jaar. Het vertrek van de griffier in april 2014, had tot gevolg
dat een groot deel van het jaar met een onderbezetting
gewerkt moest worden. En dat in een periode, waarin een
nieuwe raad ingewerkt werd, met allerlei extra zaken
daaromheen.

Raadscommunicatie
lijsttrekkersdebat - Ja, ik wil in
de raad
Financiën
Delftse Rekenkamer
Organisatie griffie
formatie - instroom,
doorstroom, uitstroom werkgeverscommissie
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Samenstelling

Gemeenteraad

De gemeenteraad in oude
samenstelling bestond uit 10
fracties, samengesteld als
volgt: D66 (6 zetels), PvdA (6
zetels), GroenLinks (5 zetels),
VVD, (4 zetels), CDA (4 zetels),
Onafhankelijk Delft (4 zetels),
STIP (3 zetels), Stadsbelangen
Delft (2 zetels), SP (2 zetels) en
ChristenUnie (1 zetel).

Het jaar 2014 is qua inhoudelijke onderwerpen grofweg in
te delen in drie periodes:

Het college bestond in de
periode 2010-2014 uit D66,
PvdA, GroenLinks, STIP en
CDA. Wethouder Lucas
Vokurka (D66) verruilde het
wethouderschap in februari
2014 voor een functie bij de
Metropoolregio Den Haag
Rotterdam. Er werd geen
opvolger benoemd.
De verkiezingen van 19 maart
2014 leverden voor de tweede
keer zetelwinst op voor D66.
Waar deze partij in 2010 steeg
van 1 naar 6 zetels, werden
hier in 2014 nog eens 2 zetels
aan toegevoegd: 8 in totaal.
STIP werd de tweede grootste
partij van Delft en groeide naar
4 zetels. De overige
zetelverdeling na de
verkiezingen was als volgt:
GroenLinks (4 zetels), PvdA (4
zetels), Onafhankelijk Delft (4
zetels), SP (3 zetels), VVD (3
zetels), CDA (3 zetels),
Stadsbelangen Delft (2 zetels)
en ChristenUnie (2 zetels).
Het nieuwe college dat op 15
mei 2015 geïnstalleerd werd,
bestaat uit de fracties D66,
PvdA, GroenLinks, STIP en
VVD.
Per 1 november 2014 splitste
raadslid Jos van Koppen zich af
van de fractie Onafhankelijk
Delft en ging alleen verder
onder de naam Fractie Van
Koppen. Daarmee bestond de
raad uit 11 fracties.







het laatste stukje voor de verkiezingen (januari en
februari 2014), waarin belangrijke besluiten
genomen werden voor de decentralisaties in het
sociaal domein (vaststelling Kadernota ISD deel
1);
de periode tussen de verkiezingen en het
zomerreces, waarin de raad werd ingewerkt op de
dossiers en via diverse commissies Algemeen de
draad weer werd opgepakt;
de periode na het zomerreces die voornamelijk in
het teken stond van de zwakke financiële situatie,
de niet-sluitende begroting en de nieuwe
bezuinigingen. Overigens zijn in deze laatste
periode ook weer diverse besluiten genomen
betreffende het sociale domein.

Wisselingen in de raad
Na de verkiezingen behielden 24 raadsleden hun
raadszetel. Dertien (van de 37) raadsleden maakten na de
verkiezingen en de vorming van het nieuwe college van b
en w hun debuut in de Delftse gemeenteraad.
Drie raadsleden namen op andere momenten in 2014
afscheid. Aad van Tongeren (CDA) verliet de raad in
januari en werd opgevolgd door Dick van Veen. In mei
verliet Anne Viruly de raad om in de STIP-fractie plaats te
maken voor Dorris Derksen. En in september werd in de
STIP-fractie Gennady Kreukniet vervangen door Victor
Mensink.

Afscheid ‘oude’ raad
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Presidium

Nieuw in de raad

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.

De verkiezingen zorgden in 2014 voor nieuwe gezichten in
de gemeenteraad. Dit zijn: Anne Bos, Pieter Oskam,
Martina Huijsmans, Peter de Vreede, Pieter Stienstra
(D66), Lisa ten Brug (STIP), Ingrid Lips (GroenLinks),
Marlies Swart (PvdA), Tom Zonneveld (SP), Bart Smals
(VVD), Jabco Vreugdenhil (ChristenUnie) en Bram Stoop
(Stadsbelangen).

Na de verkiezingen was er een
tijdelijk presidium, in de
raadsvergadering van 5 juni
2014 kon een nieuw presidium
worden gevormd, bestaande
uit:
Kim Huijpen (D66), voorzitter
Pieter Stienstra (D66),
voorzitter commissie EFB
Jos van Koppen (toen nog
Onafhankelijk Delft) voorzitter
commissie RVW
Bert Vogel (STIP) voorzitter
commissie R&A (vanaf 1
augustus 2014)

Frank van Vliet (GroenLinks) en Bert Brehm (PvdA) werden
na de vorming van het nieuwe college geïnstalleerd als
raadslid.
Zij namen de raadszetels over van Raimond de Prez
(PvdA) en Stephan Brandligt (GroenLinks) die wethouder
werden. Milène Junius (CDA) keerde na haar
wethouderschap in het vorige college terug als raadslid.
Inwerkprogramma
Na de verkiezingen namen ruim 30 raadsleden deel aan
het kennismakingsweekend in Oegstgeest waar in diverse
workshops diverse aspecten van het raadswerk werden
belicht. Verschillende Delftse politieke thema’s (o.m.
sociaal domein, Spoorzone en financiën) werden tijdens
acht thema-avonden in het stadhuis uitgediept.

Jabco Vreugdenhil (CU)
voorzitter commissie R&A (tot 1
augustus 2014)
Bas Verkerk, burgemeester

Kennismakingsweekend Oegstgeest
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Werkbezoek
Het jaarlijkse werkbezoek van
de gemeenteraad werd dit keer
dichtbij huis afgelegd: de
buurgemeente Midden-Delfland
werd op vrijdag 12 september
2014 met een bezoek vereerd.
De deelnemers werden ’s
ochtends ontvangen op het
vernieuwde gemeentehuis van
de gemeente Midden-Delfland
in Schipluiden. Daar werden ze
geïnformeerd over het hoe en
het waarom van Cittaslow en
over de ontwikkeling van het
groen in de regio en de stadlandrelatie die daarbij aan de
orde is.
In het middagprogramma kon
men kiezen uit een workshop
Duurzaam boer blijven of een
workshop Kassensanering.
Deze workshops waren in de
omgeving van Schipluiden en
werden met de fiets bezocht.

De raad in cijfers
Raadsvergaderingen
Commissievergaderingen
Tussentijdse wijzigingen in de
gemeenteraad
Amendementen
(ingediend/aangenomen)
Moties
(ingediend/aangenomen)
Actuele moties
(ingediend/aangenomen)
Schriftelijke vragen
Burgerinitiatieven
Wensen en bedenkingen
Initiatiefvoorstellen
Referenda
Rekenkameronderzoeken
(publicaties)
Insprekers
Werkbezoeken/externe
oriëntaties
Bezoekers

2014
13
42
3

2013
12
59
8

2012
11
54
7

2011
12
54
4

22/9

19/7

7/1

20/8

83/28

73/33

43/21

61/25

4/1

2/0

7/2

3/0

39
0
2
0
0
3

36
0
7
0
0
2

46
0
2
0
0
2

42
0
2
4
0
2

49
21

112
37

49
32

78
28

510

500

490

480

Gasten van de raad

0

15

15

54

Schriftelijke vragen 2014
Partij
aantal
D66
2
STIP
GrL
PvdA
1
OD
3
SP
7
VVD
5
CDA
6
SD
9
CU

2

Van Koppen
GrL-CU-D66
CDA-SD-CU
CU-SD-SP
Totaal

1
1
1
1
39

toelichting
plus 1x met GrL en CU
niet alleen, wel 1x met D66 en CU

plus 1x met CU en SD
plus 1x met SD en CU
plus 1x met CDA en CU
plus 1x met CU en SP
plus 1x met D66 en GrL
plus 1x met CDA en SD
plus 1 x met SD en SP
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Commissies

Commissie Sociaal Domein

De verkiezingen betekenden
ook een wijziging in het aantal
en de naam van de
adviescommissies.

De commissie Sociaal Domein behandelt onderwerpen op
het gebied van: de decentralisaties, arbeid en inkomen,
integratie en inburgering, emancipatie, jeugd/jeugdzorg,
onderwijs, volksgezondheid en zorg, sport.

Waar in de raadsperiode 20102014 werd gewerkt met vier
commissies (naast de Rekening
& Auditcommissie) werd na de
verkiezingen door de
fractievoorzitters in
meerderheid besloten om terug
te gaan naar drie
adviescommissies: de
commissie Sociaal Domein, de
commissie Economie,
Financiën en Bestuur en de
commissie Ruimte, Verkeer en
Wonen. Hiertoe werd in de raad
van 5 juni besloten. In de
periode tot het zomerreces
werd er nog gewerkt met
zogeheten commissies
Algemeen. Na de zomer gingen
de nieuwe commissies van
start.

Het jaar 2014 stond uiteraard in het teken van de
voorbereidingen van de decentralisaties die per 1 januari
2015 in moesten gaan. In de laatste vergaderingen vóór de
verkiezingen werd een eerste belangrijk document
vastgesteld, namelijk de Kadernota Innovatie Sociaal
Domein deel 1. In het najaar van 2014 volgden nog de
verordening jeugdhulp, de verordening maatschappelijke
ondersteuning, de wijzingen in de bijzondere bijstand en de
verordeningen met betrekking tot de Participatiewetgeving.
Al met al betekende dit een enorme inspanning voor
college, ambtelijke organisatie en de raad om een en ander
tijdig afgerond te krijgen. Maar door een goede onderlinge
samenwerking (waaronder die met de werkgroep ISD) is
het gelukt.

Externe oriëntaties
commissie Sociaal Domein
(v/h Samenleving en
Volkshuisvesting)
Zes bijeenkomsten over de
Innovatie Sociaal Domein
Bezoek aan de dag- en
nachtopvang aan de
Spoorsingel en de
Surinamestraat
Stichting Present

Werkbezoek aan Midden-Delfland
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Externe oriëntaties
commissie Ruimte, Verkeer
en wonen (v/h Spoorzone,
Verkeer en Ruimte)
Bezoek aan Parking Delft B.V.
met toelichting op business
case, resultaten en
belangrijkste dossiers Parking
Delft en presentatie
“parkeerbeleid”
Presentatie bestemmingsplan
Buitenwatersloot voormalig
Combiwerk
Presentatie stresstest
Spoorzone
Raadswandeling(en)
Spoorzone, presentatie
Stadsbouwmeester en
presentatie Knip
Harnaschpolder (Kristalweg)
nota toetsingskader
woningbouwplannen
business case Harnaschpolder
Groen-Blauw Delft-Zuidoost
toekomstplannen Delftse
parkeerbeleid;

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 (inclusief Technopolis), groen/duurzaamheid
(inclusief Delftse Hout en Midden-Delfland), beheer
openbare ruimte, stedelijke vernieuwing, wonen (inclusief
studentenhuisvesting) project Nieuw Delft en project
Harnaschpolder.
In de laatste twee maanden vóór de verkiezingen (via de
commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte) en in de
maanden tot aan het zomerreces (via de commissie
Algemeen) werd aandacht besteed aan zaken als
parkeren, het niet doorgaan van het project Gelatinebrug,
de voortgang van het project Groen-Blauw Delft Zuidoost,
de Sebastiaansbrug en Tramlijn 19 en uiteraard het
Spoorzoneproject en Het Nieuwe Kantoor.
De eerste vergadering van de commissie Ruimte, Verkeer
en Wonen in de nieuwe samenstelling was op 16
september 2014. De commissie heeft in 2014 vier keer
vergaderd, waarvan één begrotingscommissie op 4
december 2014. In deze vergaderingen is (opnieuw) veel
aandacht
besteed
aan
de
onderwerpen
Sint
Sebastiaansbrug en de ontwikkeling Spoorzone Delft.
Verder kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan
de orde: bestemmingsplannen Parkeergarage Spoorsingel,
Coendersbuurt, Buitenwatersloot voormalig Combiwerk en
Voorhof; duurzame gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, motie
Blankenburgtunnel, grip op grondstoffen (afvalbeleid), oostwest autoverbindingen in en rond de TU-wijk, actualiseren
verordening parkeerregulering en parkeerbelasting voor
digitalisering
parkeerketen,
wijziging
verordening
Starterslening, investeringsbudget en stimuleringsfonds
Stedelijke Vernieuwing en de herhuisvesting van de
winterdienst op steunpunt Delfgauw.
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Externe oriëntaties
commissie Economie,
Financiën en Bestuur (v/h
Middelen en Economie)
Themabijeenkomst voor de
nieuwe raad “Snel aan de slag
met gemeentefinanciën”
Themabijeenkomst met
verdiepingsslag van de
gemeentefinanciën over
verbonden partijen en de
Delftse Rekenkamer
Themabijeenkomst
“Innovatieve stad” over de
kenniseconomie
Externe oriëntatie Veiligheid op
het politiebureau.

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.
In het eerste deel van 2014 liepen (een deel van) deze
onderwerpen via de commissie Middelen en Economie en
vergaderingen van de commissie Algemeen.
In
februari
is
de
eindrapportage
van
het
Bestuursprogramma 2011-2014 in commissie besproken.
Het afgelopen jaar is in de commissie veel aandacht
besteed aan de verslechterende financiële positie van de
gemeente. Inhoudelijk stonden in 2014 met name VAK, de
kenniseconomie en het nieuwe subsidiekader in de
belangstelling. Verder toonde een meerderheid zich
voorstander van ondertekening door de gemeente van het
manifest Joint regulation (regulering cannabisteelt).

De begrotingsbehandeling vond in december plaats
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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 2013 uitgebracht waarin voor drie punten in
het bijzonder extra aandacht wordt gevraagd:
 een verbetering in het gebruik van meetbare
indicatoren;
 optimaliseren van de sturingsmogelijkheden op
grote projecten;
 een
behoud
van
inzichtelijkheid
op
productenniveau.

In 2014 heeft de Nationale
ombudsman 31 klachten over
de gemeente Delft ontvangen
(2013: 29). In vijf zaken werd
de klacht teruggestuurd naar de
gemeente om daar eerst in
behandeling genomen te
worden, het zogenoemde
kenbaarheidsvereiste.
De Nationale ombudsman heeft
32 klachten afgehandeld – 22
daarvan heeft de Nationale
ombudsman niet in behandeling
genomen. In 1 zaak heeft de
ombudsman aanleiding gezien
om een rapport uit te brengen
(2013: 1 rapport). In totaal 3
klachten waren op 31
december 2014 nog in
behandeling bij de Nationale
ombudsman.

Verder zijn de aanbevelingen uit voorgaande jaren op
afwikkeling beoordeeld. Het raadsvoorstel met de adviezen
over de jaarstukken werd op 10 juli 2014 unaniem door de
raad aangenomen. Verder stemde de commissie in
november in met de notitie Verbetervoorstellen rol van de
raad bij verbonden partijen.

Van de 83 moties werden er 28 aangenomen
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Lijsttrekkersdebat

Raadscommunicatie

De gemeenteraad besloot
eerder geen aparte opkomst
bevorderende campagne te
willen houden.

In de eerste week van 2014 besteedt het
nieuwsprogramma EenVandaag aandacht aan de
afnemende belangstelling om raadslid te worden. D66raadslid Kim Huijpen en de communicatieadviseur van de
griffie komen in de tv-reportage aan het woord over de
Delftse wervingscampagne Ja, ik wil in de gemeenteraad.
De uitzending levert veel reacties op en vragen naar de
ervaringen met het werven van kandidaat-raadsleden in
Delft.

Wel werden andere
communicatiemiddelen gebruikt
waarbij de
communicatieadviseur
betrokken was. Samen met
Stadsradio Delft en Theater De
Veste organiseerde hij het
verkiezingsdebat met twaalf
lijsttrekkers aan de vooravond
van de raadsverkiezingen.
Daarnaast werd een
bijeenkomst met Necker van
Naem georganiseerd om
samen met de Delftse partijen
de digitale stemhulp
DeStemVanDelft.nl online te
krijgen. Met het AD werd in de
raadszaal een
verkiezingsbijeenkomst
gehouden met ‘gewone’
Delftenaren die in de weken
voor de verkiezingen werden
geportretteerd in de Delftse
editie.
Ook de huis-aan-huisbladen
besteden veel aandacht aan de
verkiezingen en in de
Stadskrant verschenen extra
pagina’s met
programmavergelijkingen. De
opkomst stijgt in Delft van
54,1% in 2010 naar 55,5% in
2014.

De raadscommunicatie staat begin 2014, naast het
reguliere raadswerk, voor een groot deel in het teken van
de gemeenteraadsverkiezingen. Op de website van de
gemeenteraad
wordt
een
aparte
rubriek
met
verkiezingsinformatie gevuld en met concerncommunicatie
wordt
de
informatievoorziening
over
de
gemeenteraadsverkiezingen afgestemd.
De communicatieadviseur bereidt met het stadhuis de
verkiezingsavond voor. Deze wordt bijzonder druk bezocht.
In de afscheidsvergadering van de ‘oude’ raad zwaait de
burgemeester zestien raadsleden ieder apart met een
persoonlijk woord uit.
Na de verkiezingen levert de communicatieadviseur een
bijdrage aan het introductieprogramma van de nieuwe
raad. In het stadhuis vindt een ontmoeting plaats tussen
raadsleden en tien Delftenaren die door het AD waren
geportretteerd en acht (van de 25) Delftenaren die hun
beste idee hadden achtergelaten op DeStemVanDelft.nl.
Ze praten onder leiding van Nico Jouwe over de
volksvertegenwoordigende rol van de raad.
De communicatieadviseur neemt in 2014 ook weer de
berichtgeving over raads- en commissievergaderingen voor
zijn rekening. Het AD gebruikt de website van de
gemeenteraad steeds vaker als nieuwsbron om berichten
soms bijna letterlijk in de krant over te nemen.
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Ja, ik wil in de raad
Ruim een jaar na de cursus die
volgde op de
wervingscampagne Ja, ik wil in
de gemeenteraad stelden zich
vijftien van de 69 aanmelders
verkiesbaar.
Ze waren kandidaat voor
Onafhankelijk Delft (1), Delftse
Ouderen Partij (2), GroenLinks
(4), Partij voor Sociale en
Maatschappelijke Vernieuwing
(1), VVD (1), D66 (2),
Stadsbelangen Delft (1), PvdA
(3)
Eén van hen, Martina
Huijsmans (D66, nr. 4) werd op
19 maart direct gekozen als
raadslid.
Hélène Bartelds (VVD nr. 7) en
Bert Brehm (PvdA nr. 5) zijn op
24 april benoemd tot
commissielid. Brehm werd een
maand later benoemd tot
raadslid als opvolger van
Raimond de Prez werd opnieuw
wethouder.

Na twee SIDDER- (Scholieren In De DelftsE Raad)
vergaderingen in 2013 besluit het CLD in 2014 van
deelname af te zien. Omdat het Grotius SIDDER niet kan
inpassen in het lesprogramma en het Stanislas daardoor
geen ‘oppositie’ heeft, wordt in overleg met de scholen
besloten SIDDER een jaar over te slaan. Dat geldt ook voor
het spel DemocraCity dat in 2013 voor het eerst
aangeboden werd aan de groepen zeven en acht van de
basisscholen.
De communicatieadviseur is verder betrokken bij het
lopende proces van papierloos vergaderen, de verdere
digitalisering van het raadswerk en het verbeteren van de
webcastuitzendingen. Dit laatste resulteerde in de
toevoeging van een powerpointmodule aan de webcast,
zodat kijkers thuis presentaties beter kunnen volgen.
Verder begeleidde de communicatieadviseur de werkgroep
Betrekken Burger bij het opstellen van een notitie over
Burgerparticipatie. De verdere uitwerking van deze notitie
krijgt in 2015 een vervolg. Op basis van een advies van de
klankbordgroep ris (raadsinformatiesysteem) is besloten
om het lopende contract met SIMGroep voor de duur van
tweemaal één jaar te verlengen.

De raad in het middelpunt van de aandacht
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Delftse Rekenkamer

Financiën

De Delftse Rekenkamer heeft in
2014 het onderzoek Delftse Reintegratie Gereed?
gepresenteerd met een actueel
overzicht van sturingsruimte en
sturingsmogelijkheden voor de
raad in 2014 bij de introductie
van de Participatiewet.

In 2014 bedroeg het budget voor de raad, griffie en
rekenkamer € 1,85 miljoen, verdeeld over drie producten:

Aan de nieuwe raad is het
Delfts Blauwe Boekje
aangeboden met de
afwegingskaders uit de
onderzoeken Regie en
Verbonden Partijen. Ook is de
quick scan Opvolging
Aanbevolen uitgevoerd. Deze
geeft inzicht in de mate van
opvolging van door de vorige
raad overgenomen
aanbevelingen uit
rekenkameronderzoek en ook
ingaat op de monitoring van
deze opvolging.
De quick scan Realisatie
Bezuinigingen (periode 20102014), gepresenteerd in
december 2014, was gericht op
de ondersteuning van het
nieuwe bezuinigingsproces van
de gemeente Delft. Ook is een
nieuw rekenkameronderzoek
gestart naar de Zorgstructuur
rondom Leerlingen dat begin
2015 is gepubliceerd.

Gemeenteraad

€ 1,11 mln.

Griffie

€ 0,60 mln.

Delftse Rekenkamer € 0,14 mln.
Op het hoofdstuk Raad is over het jaar 2014 sprake van
een voordelig saldo van afgerond € 6.000.
Op het product Raad en raadscommissies is sprake van
een overschrijding van € 38.000. Dat is de resultante van
gewijzigde vergoedingen voor raads- en commissieleden
vanwege de overgang naar een andere gemeenteklasse en
een aanbestedingsvoordeel op de accountantscontrole. De
afwijking op het product is incidenteel, omdat met beide
aspecten in de Programmabegroting 2015-2018 rekening
wordt gehouden.
Op het product Raadsgriffie is sprake van een incidentele
onderschrijding van € 38.000 als gevolg van een
onderbezetting op de griffie in 2014. De twee producten
samen zijn daarom per saldo conform begroting afgesloten.
Op het onderdeel Delftse Rekenkamer is sprake van een
voordeel van afgerond € 6.000. De Delftse Rekenkamer
heeft daarbij aangegeven over 2014 geen gebruik te
maken van de mogelijkheid tot budgetoverheveling die de
Verordening Delftse Rekenkamer 2009 biedt.

De fracties dienden 39 schriftelijke vragen in
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Formatie

Organisatie griffie

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 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 kent een formatie van
6,61 fte, bestaande uit:

2014 was een intensief jaar voor de griffie. De vacature van
commissiegriffier, die per oktober 2013 was ontstaan, werd
in de eerste twee maanden van 2014 nog ingevuld door
een medewerker van de griffie Rotterdam, die op
detacheringsbasis de griffie van Delft kwam versterken.
Maar vanaf maart was deze functie opnieuw vacant. Omdat
vervolgens ook de samenwerking met de raadsgriffier per 3
april 2014 werd beëindigd, kampte de griffie een groot deel
van 2014 met een onderbezetting. Waar eerst het werk met
7 personen werd gedaan, moest dat nu met 5 personen
gebeuren. Gelukkig kon er per 1 oktober een nieuwe,
tijdelijke, commissiegriffier worden gevonden. De functie
van raadsgriffier is vanaf april waargenomen door één van
de andere commissiegriffiers.

- 1 griffier;
- 3 commissiegriffiers, waarvan
één tevens financieel
raadsadviseur;
- 1 raadsondersteuner;
- 1 algemeen secretaris;
- 1 communicatieadviseur.

Werkgeverscommissie

Instroom, doorstroom, uitstroom

In de raad van 5 juni 2014 werd
eveneens de
werkgeverscommissie
benoemd, bestaande uit:
Ernst Damen (PvdA), voorzitter
Milène Junius (CDA)
Aad Meuleman (Stadsbelangen
Delft)
De werkgeverscommissie is
verantwoordelijk voor het
werkgeverschap ten aanzien
van de griffier en de overige
griffiemedewerkers.

Ernst Damen (m.) is voorzitter Werkgeverscommissie
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