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Geachte leden van de raad,
Het college heeft besloten andere accenten in de portefeuilleverdeling te
leggen. Aanleiding daarvoor is de wens van het college om meer aandacht
te besteden aan de Delftse binnenstad en de ontwikkelingen in het project
Spoorzone.

Binnenstad
Wethouder Junius gaat binnen haar portefeuille meer aandacht besteden
aan de binnenstad. Het college heeft de strategische keuze gemaakt om de
positie van Delft als kennisstad en centrumgemeente te versterken. Een
aantrekkelijke en goed functionerende binnenstad is een absolute
voorwaarde om kenniswerkers en regiopubliek te kunnen trekken. Vandaar
dat het college extra gaat inzetten op een integraal binnenstadprogramma.
Bij de samenstelling van de kaderbrief 2012 zal wethouder Junius hiervoor
een investeringsagenda opstellen. Deze investeringsagenda vraagt in de
tweede helfl van de collegeperiode veel van haar aandacht.
Gebiedsontwikkeling Spoorzone
Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het Spoorzoneproject en
heeft besloten om de taken in dit dossier evenwichtiger te verdelen. Dit jaar
is duidelijk geworden dat het contract met de Ontwikkelingscombinatie
Spoorzone Delft voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone moet worden
herzien. Het overgrote deel van het te ontwikkelen plangebied komt volledig
onder regie van de gemeente. Deze verandering was nog niet bekend toen
het college vorig jaar aantrad. De gebiedsontwikkeling vraagt veel
bestuurlijke aandacht. De business case gebiedsontwikkeling Spoorzone is
nauw verweven met de gemeentebegroting. Vandaar dat het college heeft
afgesproken om dit onderdeel van het Spoorzone-dossier onder te brengen
bij de wethouder Financiën en Grondzaken, Lucas Vokurka.
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Wethouder Junius blijft bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van
het tunnelproject en de bouw van het stadskantoor. Ook deze dossiers
vragen veel bestuurlijke aandacht omdat het van groot belang is om het
project volgens de gestelde planning uit te voeren en om te waarborgen dat
de stad kan blijven functioneren tijdens de uitvoering van het project.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,
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