Blijf op de hoogte
Op de website van de gemeenteraad en in
de Stadskrant Delft kunt u het werk van de
gemeenteraad volgen. U kunt natuurlijk ook
commissievergaderingen bezoeken, en bij
raadsvergaderingen bent u (doorgaans) op
de laatste donderdag van de maand ook als
‘Gast van de Raad’ welkom in het stadhuis.
Alle vergaderingen kunt u ook rechtstreeks
via de webcast volgen. Kijk daarvoor op
www.delft.nl/gemeenteraad.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden
om in contact te komen met de gemeenteraad,
inspraak, het burgerinitiatief of het referendum?
Schrijf, bel of mail:
Raadsgriffie
Postbus 78
2600 ME Delft
Telefoon: (015) 260 24 16
(ma t/m vr 9.00-17.00 uur)
E-mail: griffie@delft.nl

Doe mee
voor Delft

Referendum

Als u wilt dat er een referendum komt, moet
u beginnen met het indienen van een inleidend
verzoek. Dat verzoek moet worden ondersteund met driehonderd handtekeningen van
kiesgerechtigde Delftenaren. De raad besluit
vervolgens of u een definitief verzoek mag
indienen.Voor dat definitieve verzoek hebt
u vierduizend handtekeningen nodig.

Wanneer de gemeenteraad besluit dat het
referendum doorgaat, krijgen alle kiesgerechtigde Delftenaren een stempas. Op termijn kan
dit ook via DigiD. Daarmee kunnen zij deel
nemen aan het referendum. Bij dat referendum
stemt u voor of tegen een voorstel waarover
de raad op korte termijn gaat besluiten.
In de referendumverordening staat omschreven
hoe een referendum werkt en hoe het
georganiseerd moet worden. Die verordening
noemt ook enkele onderwerpen waarover geen
referendum kan worden gehouden.
De referendumverordening is te vinden op
www.delft.nl/gemeenteraad. Wilt u meer weten
over het referendum? Bel of mail dan naar de
griffie.
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Als u de gemeenteraad op andere gedachten
wilt brengen, kunt u een referendum aanvragen.
Een referendum gaat over een onderwerp
waarover de raad nog geen besluit heeft
genomen. De gemeenteraad wacht met het
definitieve besluit tot na het referendum.
En hoewel de raadsleden niet gebonden zijn
aan de uitslag van het referendum, zullen zij
daar zeker rekening mee houden.

www.delft.nl/gemeenteraad

Doe mee, voor Delft

Petitie

Politiek is dichterbij dan u denkt. Sterker nog: misschien woont u wel naast
een politicus. Dat kan makkelijk. Delft telt 37 Delftenaren die samen de
gemeenteraad vormen. De gemeenteraad is het parlement van de stad.
Hij controleert of het college van burgemeester en wethouders (de regering)
zijn taken goed uitvoert.

Een petitie is een verzoek aan de gemeenteraad dat wordt ondersteund door mensen die
hun handtekening onder het verzoek aan de
raad hebben gezet. Vroeger moest u de straat
op om handtekeningen te verzamelen. Dat
kun u nog steeds doen, maar in Delft is dat
niet meer de enige manier om steun te vinden
voor uw petitie.

De raad bepaalt bijvoorbeeld hoe de jaarlijkse begroting eruit komt te zien, waar geld
naartoe gaat en waarop bezuinigd wordt. Hoe u kunt wonen, werken en recreëren in
Delft wordt voor een belangrijk deel door de gemeenteraad bepaald.

U kunt via het Delftse loket op de website
http://petities.nl/loket/delft een petitie starten
en digitaal laten ondertekenen door mede
standers. Wanneer u vindt dat u voldoende
handtekeningen hebt, biedt u ze aan aan de
gemeenteraad of het college van b&w.

Eenmaal in de vier jaar, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, kunt u stemmen en bepaalt
u samen met alle stemgerechtigde Delftenaren welke politici op de 37 raadszetels komen
te zitten. Stemmen is een democratisch recht.
Maar wat als er geen verkiezingen zijn? Ook dan kunt u uw stem laten horen. Letterlijk.
Door te bellen met een raadslid. Of te mailen. Daarover leest u meer in deze brochure.

Bellen of mailen
Wanneer u met hen in contact wilt komen,
kunt u met individuele raadsleden bellen of
mailen. U kunt uw vraag, wens of opmerking
ook richten aan de hele gemeenteraad.
Mail uw brief in dat geval naar de griffie:
griffie@delft.nl of bel naar (015) 260 24 16.
Zoekt u contact met een fractie of een
individueel raadslid? Kijk dan op de website van
de gemeenteraad: www.delft.nl/gemeenteraad.
In de rubriek ‘Ken uw raadslid’ staan alle
(mail-)adressen en telefoonnummers van de
gemeenteraadsleden.
Brieven en e-mailberichten gericht aan de raad
komen doorgaans binnen bij de griffie. Die
ondersteunt de gemeenteraad. De mede

Inspraak
werkers van de griffie bekijken wat er met
een brief aan de gemeenteraad moet gebeuren.
Brieven zoals zienswijzen in een inspraakprocedure gaan naar het college van b&w voor
een bestuurlijk antwoord. Reacties van burgers,
bedrijven en instellingen op raadsvoorstellen,
nota’s en andere voor de gemeenteraad
bestemde brieven worden als regel onder alle
raadsleden digitaal verspreid via de website
van de gemeenteraad. U wordt altijd door een
griffiemedewerker gebeld met de vraag of uw
persoonlijke gegevens op de website getoond
mogen worden.
Fracties kunnen uw inbreng gebruiken in het
debat in een commissie- of raadsvergadering.

De petitie die u opstelt, moet wel aan een
aantal voorwaarden voldoen. De petitie mag
bijvoorbeeld niet kwetsend of discriminerend
zijn. Meer informatie over het opstellen van een
petitie vindt u op http://petities.nl/loket/delft.

Raadsleden nemen besluiten over voorstellen.
De vraag of een raadslid voor of tegen een
voorstel stemt, wordt vaak bepaald tijdens een
commissievergadering, waarin de fracties de
gemeenteraad advies geven over een voorstel.
Tijdens een commissievergadering kunt u
inspreken over een onderwerp dat u eerder
bij de gemeenteraad of een politieke partij hebt
aangekaart. Wanneer u over een onderwerp
wilt spreken dat niet op de agenda staat, vraagt
de voorzitter de commissie, nadat u hebt
ingesproken, hoe de commissie hieraan een
vervolg wil geven.

Burgerinitiatief
Het spreekrecht (maximaal drie minuten) kunt
u vooraf telefonisch via (015) 260 24 16 of via
griffie@delft.nl aanvragen bij de commissiegriffier.
U kunt ook naar de commissievergadering gaan
en u vooraf aanmelden bij de commissievoorzitter. De commissievergaderingen worden
gehouden in het stadhuis op de Markt.
Overige inspraakmogelijkheden zijn in
spraakavonden die de gemeente houdt
over bij- voorbeeld bouw- of beleidsplannen.
De gemeente Delft heeft een inspraak- en
participatieverordening. Deze is te vinden op
www.delft.nl/gemeenteraad. Wilt u meer weten
over de mogelijkheid om in te spreken?
Bel of mail dan naar de griffie.

Vindt u dat de gemeenteraad dingen over het
hoofd ziet waarvan u denkt dat die door de
raad besproken moeten worden, dan kunt u
een burgerinitiatief opstellen.
Daarmee kunt u proberen een actueel onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te
zetten. Alle inwoners van Delft van twaalf jaar
en ouder kunnen de raad een burgerinitiatief
voorleggen.
Zo’n initiatief moet aan een aantal eisen
voldoen. U moet onder meer driehonderd
handtekeningen verzamelen. Daarnaast moet
uw voorstel bestaan uit een omschrijving van
het probleem, een toelichting en een mogelijke
oplossing. Bovendien kunt u niet elk onder-

werp via een burgerinitiatief op het bordje van
de raadsleden leggen.
De regels voor het burgerinitiatief zijn vast
gelegd in een verordening. Deze is te vinden
op www.delft.nl/gemeenteraad.
Wilt u meer weten over het burgerinitiatief,
bel of mail dan naar de griffie.

