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Samenstelling
De samenstelling van de
gemeenteraad is in 2016
ongewijzigd gebleven.
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)

Gemeenteraad
Voor de gemeenteraad van Delft
was 2016 een bijzonder jaar. Op
maandag 4 juli neemt de raad
afscheid van burgemeester Bas
Verkerk.

Hij wordt benoemd tot officier in de orde van Oranje
Nassau vanwege zijn verdiensten voor Delft op regionaal,
nationaal en internationaal niveau.
De ministerraad maakte drie dagen daarvoor op 1 juli de
voordracht bekend van J.M. (Marja) van BijsterveldtVliegenthart als de nieuwe burgemeester van Delft. Op
vrijdag 2 september werd ze tijdens een bijzondere
raadsvergadering beëdigd door de Commissaris van de
Koning Jaap Smit.

De gemeenteraad besluit in februari een vervolgonderzoek
in te stellen naar drie grote projecten (Spoorzone,
Sebastiaansbrug en Harnaschpolder) in de gemeente Delft.
Op donderdag 17 maart 2016 ontvangt de raad een
inleidend verzoek om een raadgevend referendum over
(g)een asielzoekerscentrum (AZC) in Delft te houden. De
gemeenteraad stelt in april de vraagstelling vast. Voor het
definitieve referendumverzoek hebben de indieners 4000
handtekeningen nodig. Omdat de teller op 180
handtekeningen blijft steken, stelt de raad in de junivergadering vast dat er onvoldoende steun is voor een
definitief referendumverzoek.
Jaarverslag griffie 2016
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Presidium

Wisselingen 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 aantal zetelwisselingen in de gemeenteraad bedroeg
aan het eind van 2016 in totaal 8, waaronder 1 tijdelijke
vervanging.

Het presidium gaat over de
meer
procedurele
zaken
rondom de raad en bereidt de
agenda van de gemeenteraad
voor.

In de GroenLinks fractie werd, voor een termijn van zestien
weken, Klaas Herrema benoemd ter vervanging van Sinan
Özkaya.
In de PvdA-fractie werd Marlies Swart vervangen door Willy
Tiekstra.

Aad Meuleman (Stadsbelangen
delft) voorzitter

In de D66-fractie werden André Jongeling en Boris van
Overbeeke benoemd ter vervanging van respectievelijk
Anne Bos en Horizon Huijpen.

Pieter Stienstra (D66),
voorzitter commissie Economie,
Financiën en Bestuur

In de SP-fractie werd Wim Hamelink benoemd ter
vervanging van Maurits Bongers.

Jos van Koppen (Fractie Van
Koppen) voorzitter commissie
Sociaal Domein en Wonen
Mathias Floor (STIP) voorzitter
commissie Ruimte en Verkeer
Martina Huijsmans (D66)
voorzitter commissie Rekeningen Audit
Marja van BijsterveldtVliegenthart, burgemeester
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In de VVD fractie is Dimitri van Rijn benoemd tot raadslid
ter vervanging van Hatte van der Woude.
In de STIP fractie werden bij de jaarlijkse wisseling Dorris
Derksen vervangen door Michelle Corten en Victor Mensink
door Matthias Floor.
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Werkbezoek

Onderzoek grote projecten

Het jaarlijkse werkbezoek van
de gemeenteraad vindt op
vrijdag 30 september dicht bij
huis plaats. De gemeenteraad
blijft in Delft en benut de
bijeenkomst in de Delftse Hout
voor
een
onderlinge
kennismaking met de nieuwe
burgemeester.

De gemeenteraad besloot op 18 februari 2016 om, na het
feitenonderzoek, een vervolgonderzoek in te stellen naar
drie grote projecten in de gemeente Delft (Spoorzone,
Sebastiaansbrug, Harnaschpolder).

Zij
spreekt
tijdens
deze
bijeenkomst de verwachting uit
op een goede samenwerking
met alle fracties in de raad.
Schriftelijke
vragen
2016

Partij

aantal

D66

2

STIP

1

GroenLinks

1

PvdA

1

OD

9

SP

1

VVD

1

CDA

8

SD

4

CU

2

FVK

-

D66/GrL

1

Totaal

29
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De vernieuwde onderzoekscommissie gaf alle fracties de
gelegenheid om vragen en suggesties mee te geven. In de
periode september - december 2016 is dit
vervolgonderzoek door de onderzoekscommissie met
ondersteuning van het onderzoeksbureau Necker van
Naem uitgevoerd.
Het vervolgonderzoek geeft een nadere duiding aan de
gebeurtenissen binnen de procesgang in de Delftse grote
projecten om lessen te trekken die hun weerslag gaan
vinden in een toekomstige Regeling Risicovolle Projecten.
Er zijn negen bestuurders, twaalf ambtenaren, vier
raadsleden en enkele externen geïnterviewd. De
commissie bestond uit de raadsleden Elwin van Beurden,
Bert Brehm, Ineke van Geenen, Martina Huijsmans
(voorzitter), Aad Meuleman, Bart Smals, Frank van Vliet en
Jabco Vreugdenhil.
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

2013
12
59
8

2014
13
42
3

2015
12
49
6

2016
14
48
8

19/7

22/9

12/10

10/16

73/33

83/28

74/19

27/61

2/0

4/1

2/1

0

36
0
7
0
0
2

39
0
0
0
0
2

42
0
0
0
0
1

29
0
0
4
1
1

112
37

49
21

82
22

89
21

500

510

500

500

Gasten van de raad

15

0

15

12
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Referendumkamer

Referendumverzoek

De Referendumkamer Delft is
een onafhankelijk adviesorgaan
van de gemeenteraad.

De gemeenteraad ontving op donderdag 17 maart 2016
een inleidend verzoek om een raadgevend referendum
over (g)een asielzoekerscentrum (AZC) in Delft te houden
en heeft hier op donderdag 31 maart 2016 toe besloten.

De referendumkamer adviseert
de gemeenteraad over; de
vraag of een onderwerp van
een
referendumverzoek
toelaatbaar is of niet, de
vraagstelling voor referenda, de
voorlichting van de gemeente
betreffende referenda en over
de toekenning van bijdragen
voor
campagneactiviteiten,
geschillen tussen direct bij het
referendum betrokken partijen
en houdt toezicht op de
uitvoering van de verordening.
In de raadsvergadering van 18
februari 2016 zijn Laurens
Beijen (voorzitter), rechterplaatsvervanger
bij
de
rechtbank Noord-Holland, Joop
van
Holsteijn,
hoogleraar
politieke
wetenschap
Universiteit Leiden, Marion
Veerbeek, beleidsmedewerker
juridische
zaken
bij
de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), en Mil van
Leeuwen,
onderzoeker
en
consultant voor Mill Morgan,
herbenoemd
(met
terugwerkende kracht vanaf
februari 2014) voor een periode
van vier jaar (tot februari 2018).

De referendumkamer heeft een openbare hoorzitting en
openbaar overleg met de indieners van het
referendumverzoek gehouden.
Dit heeft in april 2016 geresulteerd in een advies met
raadsvoorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad
heeft in de raadsvergadering op donderdag 28 april via een
amendement van D66, GroenLinks, STIP en Fractie van
Koppen de vraagstelling en antwoordmogelijkheden
vastgesteld voor de volgende fase van het verzoek om een
referendum te houden over het initiatiefvoorstel Geen AZC
in Delft van Onafhankelijk Delft.
Er waren 4000 handtekeningen nodig ter ondersteuning
van het definitieve referendumverzoek. 180 Delftenaren
steunen het verzoek met een handtekening. De raad stelt
in de junivergadering vast dat er te weinig steun is om een
referendum te houden. Het initiatiefvoorstel wordt in
dezelfde vergadering alleen gesteund door Onafhankelijk
Delft en door een raadsmeerderheid verworpen

Bart de Leede is voor de eerste
keer benoemd in april 2013 en
zijn eventuele herbenoeming is
aan de orde in april 2017.
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Externe oriëntaties
commissie Sociaal Domein
en Wonen
Workshop Grip op regionale
samenwerking
Externe Oriëntatie ‘Gesprek
met bestuurders van Librijn en
van het Grotiuscollege
Externe Oriëntatie ‘Overgang
van jeugdhulp naar Wmo (18/18+)
Externe Oriëntatie ‘Gesprek
met leden van de
Transitiecommissie Sociaal
Domein
Externe Oriëntatie
‘Tussenrapportage Delft voor
Elkaar’
Informatiebijeenkomst
‘Transformatie Sociaal Domein’
Werkbezoek aan GGZ Delfland
Externe Oriëntatie ‘Inburgering
met de zelforganisaties en
Participe’.

Presentaties aan commissie
Sociaal Domein en Wonen
Technische presentatie
Woonvisie
Presentatie DRK rapport
jonggehandicapten
Presentatie Lokale monitor
jeugdzorg
Technische presentatie
inkoopplan Delft 2017
Technische presentatie rapport
Toekomstbestendige sport
Technische presentatie
casuïstiek de Toegang
Presentatie Right to Challenge
Tafeltjesavond Woonvisie
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Commissie Sociaal Domein en Wonen
De commissie Sociaal Domein en Wonen bespreekt
onderwerpen op het gebied van: drie decentralisaties,
arbeid en inkomen, integratie en inburgering, emancipatie,
jeugd/jeugdzorg, onderwijs, volksgezondheid en zorg,
sport, wonen (inclusief studentenhuisvesting).
In 2016 heeft de commissie elf keer vergaderd, waarvan
één begrotingscommissie. De commissie had lange
vergaderingen waarbij de vergadering van 6 september
2016 het hoogtepunt bereikte met een vergadering tot
01:30 uur. In deze vergaderingen hebben in totaal 29
insprekers op persoonlijke titel of namens instellingen
ingesproken.
Een belangrijk onderwerp dat in 2016 aan de orde kwam
was de vaststelling van de Woonvisie 2016-2023. Deze
visie beschrijft de aanpak van de gemeente om de
komende jaren te komen tot een lokale woningmarkt,
waarvan het woningaanbod beter is afgestemd op de vraag
van woningzoekenden. De vorige Woonvisie was volgens
het college aan vernieuwing toe, omdat de Woningwet op 1
juli 2015 is herzien en de crisis op de woningmarkt voorbij
is.
Verder kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan
de orde: Taskforce Participatiewet, Wet Taaleis
Participatiewet, het streefbeeld van Buitenhof, de uitvoering
van het beleid Gezond en Wel door netwerkorganisatie
Delft voor elkaar, de bestuurlijke opdracht
‘toekomstbestendige sport’ en het inkoopplan Delft 2017
Wmo en Jeugdhulp Haaglanden.
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Externe oriëntaties
commissie Ruimte en
Verkeer
Interactieve raadssessie
Spoorzone
Rondleiding door
Harnaschpolder
Concept visie implementatie
nieuwe Omgevingswet
Interactieve raadssessie
Spoorzone
Raadswandeling door
Spoorzonegebied
Integraal Parkeerbedrijf Delft.

Commissie Ruimte en Verkeer
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 en Verkeer
Stand van zaken vervanging
pollers binnenstad
Voortgangsrapportage
Ontwikkeling Spoorzone Delft
Q4 2015
Nieuwe Omgevingswet
Ontwikkelingen openbaar
vervoer Delft
Grondexploitatie
Harnaschpolder
Voortgangsrapportage
Ontwikkeling Spoorzone Delft
Q1 2016
Ontwikkelingen
recreatieschappen
Kruimelregeling
Voortgangsrapportage
Ontwikkeling Spoorzone Delft
Q2 2016
Kansenlocaties
Voorontwerp Sint
Sebastiaansbrug
Delftse Rekenkamer:
onderzoek Delftse
Parkeergarages
Voortgangsrapportage
Ontwikkeling Spoorzone Delft
Q3 2016
Project Lidl Delft, Griegstraat
Stadsbouwmeester: verslag
2015 + 2016 en vooruitblik.
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De commissie heeft in 2016 vijftien keer vergaderd,
waarvan één begrotingscommissie op 2 november 2016. In
deze vergaderingen hebben in totaal 42 insprekers op
persoonlijke titel of namens instellingen ingesproken. De
commissie heeft veel aandacht besteed aan de
onderwerpen Sint Sebastiaansbrug, Ontwikkeling
Spoorzone Delft, Parkeren en Avalex inclusief afvalbeleid.
Verder kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan
de orde: toepassen coördinatieregeling Lidl, Griegstraat,
bestemmingsplannen Reinier de Graaf Gasthuis
parkeergarage en Professor Schermerhornstraat, beheer
Grondwateronttrekking Delft Noord, vervanging pollers en
kentekentoegang Binnenstad en verordening autoluw plus,
strategisch ketenplan voor het Netwerk Afvalwaterketen,
aanpak touringcars in de Binnenstad en touringcar
parkeren Zuidplantsoen; omgevingsvergunning
Buitenwatersloot 327 (dansschool Wesseling), aanvraag
horeca De Buccaneer, vestiging supermarkt Kruisstraat 71,
moderniseringsplannen Laga, fiets parkeren station Delft
Centraal, MRDH vervoerplannen 2017,
meerjarenprogramma Grondontwikkeling (MPG) 216-2019:
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Externe oriëntaties
commissie Economie,
Financiën en Bestuur
Technische sessie over het
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.

Harnaschpolder; project Groenblauw Delft Zuidoost,
nieuwe Omgevingswet, herziening welstandsnota Delft,
regionaal meerjarenbeleid milieutoezicht 2016-2020,
uitvoeringsbeleid VTH omgevingsrecht 2016-2020 en VTH
jaarplan, update kansenlocaties, protocol Logistiek,
ontwikkeling voormalige V&D-locatie, het aanlichten van de
Poort van Delft, de Oostpoort.
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.
Op het gebied van veiligheid is onder andere gesproken
over de Buitenhof, lokale veiligheidscijfers, de
meerjarenbegroting 2017-2020 van de Veiligheidsregio
Haaglanden, een wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening met een beslisboom voor cameratoezicht en
het regionaal risicoprofiel Haaglanden 2017-2018.
Verder speelden verschillende onderwerpen op het gebied
van economie en cultuur: de voortgang van de
beveiligingswerkzaamheden voor het Museum Prinsenhof
en de tentoonstelling 'Vermeer komt thuis', het
Cultuurkader Delft 2016-2019, de verordening
Toeristenbelasting.
Daarnaast zijn onder meer de instelling van een
bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk voor IT-diensten,
de evaluatie van de invoering en een uitbreiding van het
gemengd model ambtelijk horen, de nota Reserves,
Voorzieningen en Investeringen 2016, de Kadernota, de
jaarstukken, de Najaarsrapportage en een wensen- en
bedenkingenprocedure voor het splitsingsbesluit Eneco
behandeld. Daarnaast worden maandelijks de bestuurlijke
stukken van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
geagendeerd in de commissie. Enerzijds voor
terugkoppelingen over voorbije vergaderingen en
anderzijds ten behoeve van het meegeven van
aandachtspunten vanuit de commissie voor aanstaande
vergaderingen van dit regionale samenwerkingsverband.
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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
jaarstukken 2015 uitgebracht waarin voor drie punten in het
bijzonder extra aandacht wordt gevraagd:

In 2016 heeft de Nationale
Ombudsman 85 verzoeken
over
de
gemeente
Delft
ontvangen (2015: 56). In elf
zaken werd het verzoek
doorgestuurd
naar
de
gemeente om daar eerst als
klacht in behandeling genomen
te worden, het zogenoemde
kenbaarheidsvereiste.
De Nationale Ombudsman
heeft
87
verzoeken
afgehandeld – 77 daarvan heeft
de Nationale Ombudsman niet
in onderzoek genomen. De
Ombudsman
heeft
geen
aanleiding gezien om een
rapport uit te brengen. De
Ombudsman heeft bij 1 klacht
een
rapportbrief
aan
de
verzoeker
gestuurd,
ter
afhandeling. De
gemeente
heeft een kopie hiervan ter
informatie ontvangen.
In totaal twee klachten waren
op 31 december 2016 nog in
behandeling bij de Nationale
Ombudsman.
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•
het optimaliseren van de meetbare doelen in de
raadsperiode 2018-2022;
•
het uniformeren van de verantwoording door
verbonden partijen over financiële kengetallen;
•
het opnemen van korte toelichtingen over de
belangrijkste begrotingswijzigingen (uit het afgelopen
kalenderjaar).

Daarnaast zijn oude adviezen op opvolging nagelopen, bij
veel punten is door de commissie de conclusie getrokken
dat deze als afgewikkeld zijn te beschouwen. Verder heeft
de commissie eind 2016 een start gemaakt met de
uitvoering van de motie Herijking Rekenkamerfunctie, door
middel van een evaluatiegesprek met de Delftse
Rekenkamer. eind 2016; het vervolg hiervan loopt door
naar 2017. Door de commissie zijn in samenspraak met het
college afspraken gemaakt over verdere verbeteringen van
de programmabegroting.
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Tevredenheidonderzoek

Raadscommunicatie

Om de kwaliteit van de
raadsondersteuning verder te
verbeteren en beter te kunnen
inspelen op wensen uit de raad,
heeft de griffie dit jaar voor de
eerste maal een algemeen
tevredenheidsonderzoek onder
raadsen
commissieleden
gehouden.

Het werkveld van raadscommunicatie heeft zich in 2016
verder uitgebreid door onder meer ondersteuning te
verlenen aan het eerste raadstevredenheidsonderzoek is
gehouden. Raads- en commissieleden beoordelen het werk
van de griffie met een ruime voldoende. Verbeterpunten die
raakvlak hebben met raadscommunicatie worden in 2016
opgepakt.

Het onderzoek is uitgezet in de
periode 25 mei t/m 10 juni 2016
door Onderzoek & Statistiek.

Naast de reguliere berichtgeving over de commissie- en
raadsvergaderingen wordt op de website van de
gemeenteraad en in de Stadskrant dit jaar extra aandacht
besteed aan het referendumverzoek en de voordracht en
installatie van de nieuwe burgemeester. Daarnaast worden
drie extra pagina’s in de Stadskrant ingekocht waarop de
fracties hun reacties geven op de begrotingsvoorstellen van
het college.

Er
zijn
59
raadsen
commissieleden benaderd. Van
hen hebben er 39 de vragenlijst
ingevuld. Dit resulteert in een
respons van 66%.
Van de 39 respondenten is
ongeveer driekwart raadslid.
Van alle fracties hebben er
tenminste twee commissieen/of raadsleden meegedaan
aan het onderzoek.
Van de fracties D66, STIP en
het CDA deden er vijf of meer
commissie- en/of raadsleden
mee. Een aantal van vijf
commissie- en/of raadsleden
heeft
deze
vraag
niet
beantwoord.

Raadsinformatiesysteem
Het raadstevredenheidsonderzoek toont aan dat het
raadsinformatiesysteem toe is aan verbetering. Uit het
onderzoek komt naar voren dat met name de zoekfunctie
voor verbetering vatbaar is. Een ambtelijke projectgroep
gaat er samen met een externe projectleider mee aan de
slag. Het fractievoorzittersoverleg besluit dat het ris uiterlijk
1 januari 2018 op orde moet zijn. Ondertussen wordt het
contract met ris-leverancier SIM Groep opnieuw voor
bepaalde tijd verlengd.
Audiovideo raadszaal

De uitkomsten worden gebruikt
om op diverse onderdelen van
de griffieondersteuning een
verbeterslag te maken. Zo
worden projecten gestart om
het
raadsinformatiesysteem
(ris) te verbeteren en de audiovideo-installatie in de raadszaal
te vernieuwen.

Het raadstevredenheidsonderzoek wijst in 2016 ook uit dat
de raads- en commissieleden niet te spreken zijn over de
webcastuitzendingen. De hardware in de raadszaal laat het
af en toe afweten. Vlak voor het zomerreces wordt na
technisch advies besloten om de spullen te repareren en
om tijdelijk een bedrijf in te huren, zodat onder meer de
installatie van de nieuwe burgemeester via de webcast kan
worden uitgezonden.
De audio- en video-installatie is meer dan tien jaar oud en
moet worden vervangen. Een ambtelijke werkgroep bereidt
met hulp van een externe projectleider een plan van
aanpak voor. Het project wordt voortgezet in 2017.
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E-depot

Ja, ik wil in de gemeenteraad

Op
initiatief
van
de
gemeentearchieven
van
Schiedam en Delft wordt in de
eerste helft van 2016 het
project E-depot gehouden.

Na het zomerreces starten de voorbereidingen voor de
derde editie van de wervingscampagne Ja, ik wil in de
gemeenteraad. De campagne beoogt net als in 2009 en
2013 kandidaat-raadsleden te vinden en Delftenaren te
informeren over het werk van de gemeenteraad. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van diverse (digitale)
communicatiemiddelen, zoals de website van de
gemeenteraad en de digitale nieuwsbrief van de gemeente,
social media, de Stadskrant en straatposters. De
dienstfietsen van de gemeente worden van fietstassen
voorzien met het campagnelogo. Het campagnebeeld krijgt
een opfrisbeurt en een nieuw gezicht. In de planning wordt
rekening gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018. De werving en de daaropvolgende cursus
Politiek Actief die wordt verzorgd door ProDemos moeten
uiterlijk april 2017 zijn afgerond.

Hierbij is Raadscommunicatie
betrokken, omdat het in deze
pilot gaat over het ontwikkelen
van een toegankelijk digitaal
archief voor de video-tulen van
de gemeenteraad.
Het project, waarbij ook de
gemeente Pijnacker-Nootdorp
aansluit, laat zien dat in de drie
deelnemende gemeenten de
werkwijzen erg van elkaar
verschillen. In verschillende
deelgroepen, waarbij diverse
gemeentelijke afdelingen zijn
betrokken wordt gewerkt aan
een adviesrapport om een Edepot in de toekomst mogelijk
te maken.

SIDDER

Scholieren In De DelftsE Raad kortweg SIDDER werd jaar
gehouden op vrijdag 22 april met bovenbouwleerlingen van
de havo- en vwo-afdelingen van het Stanislas-college.
VWO5-leerling Uki Ognjanovic werd door een driekoppige
jury van raadsleden aangewezen als best debatterende
raadslid. Hij vertegenwoordigde de CDA-fractie. De
leerlingen die D66 vertegenwoordigden kwamen als beste
fractie uit de bus.
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Financiën
In 2016 bedroeg het budget voor de raad, griffie en
rekenkamer € 2.060.000, verdeeld over drie producten:
Gemeenteraad

€ 1.253.000;

Griffie

€

679.000;

Delftse Rekenkamer €

128.000.

Op het hoofdstuk Raad is over het jaar 2016 sprake van
een incidenteel voordelig saldo van in totaal € 142.000. Dat
bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de fasering van
het restant voor het vervolg op het onderzoek naar de grote
projecten ad € 30.000 en een onderschrijding van de
Delftse Rekenkamer van € 65.000, waarvan € 41.000 wordt
gefaseerd naar 2017 vanwege over de jaargrens
heenlopende onderzoeken.
Het overige batige saldo van € 47.000 hangt samen met
diverse oorzaken, zoals het uiteenlopen van de door het
ministerie van Binnenlandse Zaken toegepaste indexering
voor de raadsvergoedingen ten opzichte van de door de
gemeente begrote nominale ontwikkeling voor salarissen.
Verder spelen een sobere aanwending van de
fractiebudgetten en het RIS-onderhoudsbudget een rol.
Voor RIS zijn in 2016 slechts beperkt uitgaven gepleegd,
aangezien in 2017 een traject wordt doorlopen waarbij
eventuele modernisering dan wel vervanging van het
huidige raadsinformatiesysteem wordt bezien.
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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 voert haar werkzaamheden uit op basis van een
jaarplan.
Instroom, doorstroom, uitstroom
In 2016 is verder gewerkt aan kwaliteit en samenwerking.
Leren en doorontwikkeling staat hierbij centraal. Vanwege
het vertrek van een commissiegriffier is een nieuwe
commissiegriffier geworven en ingewerkt.

De griffie kent een formatie van
6,61 fte, bestaande uit:
- 1 griffier;
- 3 commissiegriffiers, waarvan
één tevens financieel
raadsadviseur;
- 1 raadsondersteuner;
- 1 algemeen secretaris;
- 1 communicatieadviseur.
Werkgeverscommissie
De
werkgeverscommissie
bestaat uit Aad Meuleman
(Stadsbelangen Delft), Ernst
Damen (PvdA) en Ingrid Lips
(GroenLinks)
De werkgeverscommissie is
verantwoordelijk
voor
het
werkgeverschap ten aanzien
van de griffier en de overige
griffiemedewerkers.
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De griffier is in 2016 benoemd tot secretaris van de
Vereniging van griffiers. De commissiegriffiers volgden een
cursus Update Gemeenterecht en een van hen
vertegenwoordigde de griffie van Delft op het Jaarcongres
voor Griffiemedewerkers in Venlo.
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