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Voorwoord
Sommige onderwerpen worden in één raadsperiode behandeld en afgerond. Andere
beleidsonderwerpen hebben een langlopend karakter of komen geregeld terug in de
gemeenteraad. Dit document is geen allesomvattend boekwerk, maar een verzameling van
dossiers waarvan bekend is dat deze terug zullen komen in de nieuwe raad. De volgorde in
dit document is gelijk aan de volgorde van de doelstellingen in de programmabegroting
2018-2021. Iedere doelstelling begint met een van de ambtelijke organisatie ontvangen
“algemene inleiding/aandachtspunten”. Daaronder zijn per doelstelling de vastgestelde
kaderstellende documenten en de openstaande moties en de openstaande toezeggingen
weergegeven. Voor vragen over de dossiers of andere onderwerpen, kunt u altijd terecht bij
de griffie. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Drs. R.G.R. (Raymond) Jeene CMC
Raadsgriffier
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Inleiding Agenda Delft 2040
Eind 2016 is er gestart met de ontwikkeling van Nieuw Elan, het rapport “Parel in de
Randstad” naar een agenda voor de stad 2040. Dit heeft geleid tot de Agenda Delft 2040 en
het Fonds Delft 2040. De Agenda en het Fonds 2040 zijn vastgesteld in de begroting 2018.
De transformatie van de stad is nodig, zodat Delft ook in de toekomst een fijne plek is om te
wonen, werken en verblijven. De focus ligt op de verstedelijkingsopgave. Het gaat om
woningbouw in samenhang met duurzaamheid, economie, voorzieningen, bereikbaarheid en
toerisme. De drager voor deze transformatie is de Agenda Delft 2040. De Agenda verbindt
de verschillende opgaven van de stad op het gebied van verstedelijking, sociaal domein en
economie.
Het behelst een werkwijze waarmee de gemeente met de Agenda anderen uitdaagt om mee
te investeren. Via het Fonds wordt commitment getoond. De energie rondom deze stad, de
tijdsgeest en de bereidheid mee te willen doen, maken dat investeringsvoorstellen worden
ingediend en uitgewerkt. Het is nu de fase om aan te geven vanuit de stad welke kwaliteit en
kaders worden meegegeven en welke accenten er worden gelegd.
Om van Delft een toonaangevende technologische kennisstad te maken, waar het goed
wonen, werken en verblijven is. Een stad die gebruik maakt van duurzame energie, die staat
voor het merk ‘Delft’ en optimaal bereikbaar is. Waar bezoekers genieten van de rijke historie
en cultuur. Een stad die ‘bouwt’ aan een evenwichtig woningaanbod en passende
voorzieningen. Deze ambities zijn verwoord in de vastgestelde Agenda Delft 2040:
 Delft als hoofdstad van innovatie en technologie;
 Delft als toeristische topbestemming;
 Delft met voorzieningen voor iedereen;
 Delft, waar het goed wonen is;
 Delft bereikbaar;
 Delft energieneutraal.
Om de Agenda voor de stad Delft mogelijk te maken is voor de komende jaren geld
gereserveerd dat nodig is voor het gemeentelijke aandeel in deze investeringen. In de
Reserve Stad is momenteel €45 miljoen gereserveerd om investeringen van de Agenda Delft
te dekken. In de Programmabegroting 2018-2021 is de intentie opgenomen om middelen te
reserveren tot een bedrag van € 75 miljoen.
Delft als hoofdstad van innovatie en technologie
Deze opgave richt zich op het verbeteren van het economische ecosysteem rondom
innovatie en technologie. Delft heeft alles in huis, van de TU Delft en hoogwaardige
technische bedrijven tot aan startups en onderzoeksinstituten. Om op het hoogste niveau
mee te doen zijn investeringen nodig. Denk aan centra voor onderzoek en ontwikkeling,
laboratoria en technische startups. Dit vraagt een passend aanbod van bedrijfs- en
huisvestingsvastgoed, passende dienstverlening van de gemeente en uitstekende
vervoersverbindingen. De investeringen moeten leiden tot banen op alle niveaus.
Delft als toeristische topbestemming
Delft heeft veel te bieden op cultureel gebied. De historische binnenstad, Delfts Blauw,
Oranje, Vermeer en de TU Delft. Samen een sterk en herkenbaar merk.
Delft vervult een unieke positie in de regio. Door haar ligging is Delft dé plek om te
bezoeken, te overnachten én om als uitvalsbasis te dienen naar andere plekken in de regio.
Deze positie kan nog beter benut worden. Doelstelling van deze opgave is dat bezoekers
niet even langs- en binnenkomen, maar langer blijven dan een dagje.
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Steeds belangrijker wordt de beleving van de toerist in de stad en wat de stad allemaal aan
de bezoeker te bieden heeft. Hier is nog veel te winnen. Daarnaast is de arbeidsmarkt voor
toerisme bij uitstek geschikt voor banen op verschillende niveaus.
Delft met voorzieningen voor iedereen
De stad gaat groeien en de voorzieningen moeten daarbij passen.
Onderwijs, welzijn, zorg en sport hebben voorzieningen nodig die op hoog niveau moeten
blijven en die goed aansluiten bij de behoeften in de stad.
Delft, waar het goed wonen is
De gemeente Delft zet in op sterke en leefbare woonwijken, voor iedereen. Het huidige
aanbod van de woningvoorraad sluit nog onvoldoende aan bij de vraag naar kwalitatief
goede woningen. Of het nu gaat om de sociale woningvoorraad, of de woningen in het
midden- of hogere segment: de stad vraagt meer diversiteit en duurzaamheid in wijken en
buurten. Delft zet in op nieuwbouw van ruim 15.000 woningen. Voor 5.000 woningen zijn er
al concrete plannen (in Spoorzone en Harnaschpolder). Ook voor de tweede 5.000 woningen
heeft de gemeente al concrete locaties in zicht (Schieoevers en in de rest van de stad).
Delft bereikbaar
Optimaal gebruik maken van fiets, openbaar vervoer, spoor en wegen: alleen dan blijft Delft
aantrekkelijk voor Delftenaren, bedrijven en hun werknemers en bezoekers. De meeste
Delftenaren verplaatsen zich per fiets en fietsverkeer blijft groeien, ook regionaal.
Investeringen in meer fietsverbindingen en meer oversteken van Schie, spoor, Kruithuisweg
en de snelwegen, bijvoorbeeld tussen Voorhof TU en Schieoevers Technopolis zijn nodig.
Delft Zuid krijgt vier sporen en treinen stoppen er meer. Met investeringen in stalling van
fietsen en aandacht voor autoparkeren blijven binnenstad en wijken van Delft aantrekkelijk.
Delft energieneutraal
Het streven is dat Delft in 2050 energieneutraal is. De gemeente Delft richt zich op het
benutten van de natuurlijke energiebronnen als zon, wind, biomassa en aardwarmte. Er zijn
unieke mogelijkheden, door de strategische ligging in de Randstad en met de TU Delft als
belangrijke partner in Delft. De aanleg van een grote aardwarmteput door de TU Delft maakt
het mogelijk deze voorziening ook te gebruiken voor wijken in de buurt. Voor de restwarmte
van de havens van Rotterdam wordt een ondergronds leidingennetwerk aangelegd naar Den
Haag. Dit netwerk loopt door Delft. Dat biedt kansen voor Delft daar ook gebruik van te
maken.
Themabijeenkomst inwerkprogramma
Meer informatie over dit onderwerp krijgt u tijdens de themabijeenkomst over Agenda Delft
2040 op 12 april 2018.
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Algemene dekkingsmiddelen
Doelstelling Financieel gezonde gemeente (cie. Economie, Financiën en Bestuur)
Algemene inleiding/aandachtspunten
Planning- en Controlcyclus
Binnen gemeenten wordt gewerkt met een (financiële) Planning- en Controlcyclus.
Onderdeel van deze cyclus zijn de kadernota, programmabegroting, voortgangsrapportages
en jaarstukken. Hiervan zijn begroting en jaarstukken voorgeschreven in het Besluit
Begroting en Verantwoording (= rijksregelgeving). Kadernota en voortgangsrapportages zijn
opgenomen in de Financiële verordening (= lokale regelgeving). De kadernota beschrijft op
hoofdlijnen de financiële positie, de financiële ruimte en de (strategische) keuzes voor
bestaand en nieuw beleid die het gemeentebestuur maakt. Ieder voorjaar stelt de
gemeenteraad de kadernota vast. In de kadernota staan op hoofdlijnen de belangrijkste
voorstellen voor nieuw beleid en beleidsintensiveringen waardoor overzicht ontstaat van de
wensen voor de komende jaren. In het najaar stelt de gemeenteraad vervolgens de
programmabegroting vast. In de programmabegroting zijn de nieuwe beleidsvoorstellen uit
de kadernota uitgewerkt, inclusief een sluitend financieel kader. De financiële cyclus wordt
afgesloten met een jaarverslag en jaarrekening. In de jaarstukken staat een eindafrekening
per begrotingsprogramma. Halverwege het jaar nadat de begroting is uitgevoerd, behandelt
de gemeenteraad de jaarstukken. Daarbij wordt verslag gedaan van wat er is bereikt en wat
dit heeft gekost en of het college zich hierbij aan de gemaakte afspraken heeft gehouden.
Een aantal keer per jaar worden voortgangsrapportages uitgebracht. Daarin wordt
gerapporteerd over de voortgang van de begrotingsprogramma's. Met de rapportages
verantwoordt het college zich aan de gemeenteraad. De eerste rapportage is op dit moment
onderdeel van de kadernota. De tweede rapportage is de najaarsnota. In de najaarsnota
wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting in het lopende begrotingsjaar en
wordt vooruit gekeken naar het te verwachten rekeningresultaat. Met de najaarsnota wordt
inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting.
Financiële positie
Voor een gezonde financiële positie van de gemeente is, naast een structureel en reëel
begrotingsevenwicht, de verhouding tussen eigen vermogen (Algemene reserve) en
risicoprofiel positief en is de stadsschuld beheersbaar. Tevens moet er voldoende
investeringsruimte zijn. De zogenaamde stresstest geeft inzicht in de financiële positie, aan
de hand van stoplichten voor bovengenoemde vijf pijlers (op basis van indicatoren en
normwaarden). De stresstest is onderdeel van een financieel model waarin tevens scenario’s
en varianten gesimuleerd kunnen worden. De uitkomsten van de stresstest worden
gebaseerd op de begroting en meerjarencijfers (begrotingsevenwicht), jaarstukken
(weerstandsvermogen, stadsschuld, investeringsruimte) en de COELO Kerngegevens
belastingen grote gemeenten (woonlasten). De uitkomst is, samen met de ruimte in het
meerjarenbeeld, input voor een integrale afweging van beleidsmatige ambities en leidt tot de
formulering van een financiële strategie. De stresstest en de financiële strategie worden
jaarlijks gepresenteerd in de kadernota en geactualiseerd in de begroting en de jaarstukken.
Kaderstellende documenten
 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;
 Financiële verordening;
 Nota Reserves, Voorzieningen en Investeringen.
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Inkomsten
De inkomsten van de gemeente Delft kunnen worden ingedeeld in twee belangrijke
categorieën: inkomsten van het Rijk en de eigen inkomsten. Het grootste deel van de
inkomsten komt van het Rijk. De Algemene uitkering omvat de uitkering uit het
Gemeentefonds (= algemeen dekkingsmiddel) en de Integratie en decentralisatie-uitkeringen
(= specifieke uitkeringen, bijvoorbeeld voor het Sociaal Domein) van het rijk. De eigen
inkomsten bestaan uit woonlasten (OZB, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing), overige heffingen
(bijvoorbeeld leges, toeristenbelasting) en overige inkomsten (bijvoorbeeld huren,
dividenden, eigen bijdragen zorg en ondersteuning).
Woonlasten en precario
De woonlasten zijn het totaal van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De
afvalstoffenheffing en rioolheffingen zijn begrensd doordat de totale opbrengst niet meer dan
100% kostendekkend mag zijn. Het vastgestelde beleid is gericht op maximale
kostendekkendheid van de tarieven. De OZB opbrengst heeft geen wettelijke limiet. De raad
stelt jaarlijks via de begroting de gewenste opbrengst vast. Op basis van de prognose van de
totale WOZ waarden worden de tariefvoorstellen gedaan aan de raad. Door Delft wordt vanaf
2017, naar aanleiding van een aangenomen motie in 2015, precario geheven bij Stedin en
Evides.
Dividenden
De gemeente ontvangt dividend van Eneco, Stedin, Evides en de Bank Nederlandse
Gemeenten. Dividend varieert per jaar en wordt conservatief begroot (jaarlijks € 3,1 miljoen).
Eneco en Stedin
Op 31 januari 2017 is Eneco Holding gesplitst is in een productie-, en leverings- en
dienstenbedrijf ‘Eneco Groep’ dat opereert op de vrije markt en een regionale netbeheerder
‘Stedin Groep’ met een monopolie positie. Deze splitsing is verplicht op basis van de Wet
Onafhankelijk Netbeheer. Na deze splitsing zijn alle gemeentelijke aandeelhouders nu
aandeelhouder in twee ondernemingen namelijk van Eneco Groep en van Stedin Groep.
Delft heeft zowel in Eneco als in Stedin 2,44% procent van de aandelen. In 2017 was het
aan alle gemeentelijke aandeelhouders van Eneco een principebesluit te nemen over het
behouden of afbouwen van het aandelenbezit. De uitkomst is dat eenenveertig
aandeelhouders (74,55% van het geplaatste aandelenkapitaal) een besluit hebben genomen
voor afbouwen. Elf aandeelhouders (24,77% van het geplaatste aandelenkapitaal) namen
een principebesluit tot houden, waaronder de gemeente Delft. Eind 2017 is door de
afbouwende aandeelhouders het transactieproces opgestart. De uitkomst en het tijdspad van
het transactieproces zijn op dit moment nog niet bekend. Alle aandeelhouders krijgen
opnieuw de mogelijkheid om zich uit te spreken in een definitief besluit op het moment dat
dat voorstel voorligt om te houden c.q. te verkopen.
Risicomanagement
In Delft werken we met een door de raad vastgestelde risicomanagementaanpak. Via de
risicoparagraaf in de begroting geeft het college de raad inzicht in de projecten die op basis
van deze aanpak en vanwege hun risicoprofiel extra aandacht verdienen. Deze aanpak
(Delftse Aanpak Risico's in Beeld) is in december 2017 samen met de Regeling risicovolle
projecten door de Raad vastgesteld. In februari 2018 is een raadssessie gehouden over dit
onderwerp. Op basis hiervan wordt op dit moment een voorstel uitgewerkt over de manier
waarop het college en de raad met elkaar in gesprek gaan over risico’s.
Themabijeenkomst inwerkprogramma
Meer informatie over deze onderwerpen krijgt u tijdens de themabijeenkomst over Financiën,
Planning & Control op 10 april 2018 en de themabijeenkomst over Meetbaarheid en
Monitoren op 23 mei 2018.
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Openstaande moties
Raad
10112016

M-6

OZB-verlaging in
balans met
investeringen /
programmabegroting
2017-2020

Roept het college op:
ernaar te streven de OZB in
10 jaar terug te brengen op
het niveau ten opzichte van
het landelijk gemiddelde van
2014 (113%);
en hierbij rekening te houden
met een goede balans tussen
lastenverlaging en
investeringen.

AH

Raad
24102017

M8.2.3

Het publieke belang
van het warmtenet /
Raadsvoorstel
inzake
principebesluit
afbouwen aandelen
Eneco (week 38, nr.
3121610)

AH

Raad
24102017

M8.2.4

Invloed alle
aandeelhouders/
Raadsvoorstel
inzake
principebesluit
afbouwen aandelen
Eneco (week 38, nr.
3121610)

Draagt het college op:
• Bij eventuele verkoop van
Eneco (ook al heeft de
gemeenteraad niet de intentie
te verkopen) zich als huidige
aandeelhouder tot het uiterste
in te spannen de
warmtebelangen harder te
borgen door zo mogelijk:
• het warmtebedrijf van Eneco
niet te verkopen;
• of als dat niet haalbaar is
aan de clausule over
doorverkoop (binnen 5 jaar)
de voorwaarde te verbinden
dat deze (bijvoorbeeld) met X
jaar kan worden verlengd als
binnen 5 jaar nog geen
duidelijkheid is over de nieuwe
rijksregelgeving.
Draagt het college op om:
• Bij eventuele verkoop van
Eneco aandelen (ook al heeft
de gemeenteraad van Delft
zelf nu niet de intentie te
verkopen) zich als huidige
aandeelhouder in de AHC tot
het uiterste in te spannen de
publieke belangen, zoals
duurzame koers en de
bijdrage aan energietransitie
én de belangen van de
(resterende) publieke
aandeelhouders te behartigen
bij de onderhandelingen over
de voorwaarden bij de
verkoop van aandelen en
beoordeling van een
eventuele koper.

AH

In de
procedurevergadering
van 16 november 2017
is besloten dat
daadwerkelijke
realisatie van het
genoemde percentage
nog niet vaststaat. De
motie blijft openstaan
tot de Kadernota 2018;
daarin kan over (dan
beschikbare) COELOcijfers worden
teruggekoppeld.
Dit loopt; het proces
beslaat meerdere
maanden en wordt naar
verwachting in 2018
afgerond

Dit loopt; het proces
beslaat meerdere
maanden en wordt naar
verwachting in 2018
afgerond
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Raad
09112017

M12A

Beheersbaarheid
Stadsschuld /
programmabegroting
2018 - 2021

Raad
09112017

M24

Eerlijke
afvalstoffenheffing /
programmabegroting
2018 - 2021

Draagt het college op om:
• De schuldquote tot 2021 niet
verder op te laten lopen dan
de nu in de begroting
genoemde percentages, zodat
deze vanaf 2021 maximaal
100 % is en deze vanaf 2021
verder af te bouwen.
• Bij afwijken van dit principe
actief en gemotiveerd in
overleg te treden met de raad.
• De Raad over de
ontwikkeling van de netto
schuldquote tijdig te
informeren door in alle
beleidscyclusdocumenten een
toelichting te geven op de
ontwikkeling van lokale lasten
en investeringsbeslissingen in
relatie tot de omvang van de
stadsschuld.
• Daarbij de houdbaarheid van
de stadsschuld te beoordelen
op basis van de verplichte
basisset van financiële
kengetallen, de met de raad
afgesproken extra indicatoren
en de hierbij gehanteerde
normen.
• Ten behoeve van de
beoordeling van de
stadsschuld ook inzicht te
geven in de meerjarige
financieringsbehoefte en de
omvang van rente- en
afschrijvingslasten.
• Bovenstaande te verankeren
in het beleid van de
gemeente.
Draagt het college op om:
Bij het onderzoek naar de
nieuwe tariefstructuur van
afvalstoffenheffing een
scenario op te nemen waarbij
de bedragen gebaseerd
worden op het aantal
personen per adres plus
eventuele basiskosten.

AH

Wordt gemonitord via
de p&c-documenten
Kadernota (wordt in het
2e kwartaal 2018
ontvangen) en
Programmabegroting
(wordt in het 3e
kwartaal 2018
ontvangen).

LH

Deze motie heeft een
relatie met toezegging
nr. 2017-18 over dit
onderwerp (zie
toezeggingenlijst). De
motie wordt in 2018
betrokken bij de
Kadernota en mogelijk
daaropvolgend bij de
programmabegroting
(nadere uitwerking).
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Openstaande toezeggingen
201718

Raad
09-112017

Programmabegroting
2018

Wethouder Harpe zegt toe de raad
in het in 1e kwartaal 2018 te
informeren over de effecten van het
per persoon in rekening brengen
van de afvalstoffenheffing en het
debat daarover bij de Kadernota
2018 te voeren.

LH

Eerste deel:
maart 2018;
debat over
Kadernota vindt
plaats in tweede
kwartaal 2018.
Deze toezegging
heeft een relatie
met motie M24
(zie motielijst).

Contactpersonen
- Reinoud Talsma, Gemeentecontroller, Robin van Vliet, hoofd Financiën (ambtelijke
organisatie);
- Peter Bosch, financieel raadsadviseur/commissiegriffier (griffie).
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Stad van innovatie
Doelstelling Sterke Economie (cie. Economie, Financiën en Bestuur)
Algemene inleiding/aandachtspunten
De gemeente voert economisch beleid om mensen aan het werk te krijgen en te houden. De
gemeente Delft zet in op het realiseren van 10.000 extra banen in de periode 2018-2040.
We faciliteren hiertoe banengroei op alle niveaus, onderwijs dat goed aansluit op de
arbeidsmarkt en zoveel mogelijk deelname aan arbeid. Ontwikkeling van kennis en innovatie
is door de gehele geschiedenis heen een kenmerkend bestanddeel geweest van de Delftse
economie. De economie van de stad Delft onderscheidt zich dan ook door een aantal zaken
van andere middelgrote steden in Nederland. Zo is er relatief een groot aandeel
kennisintensieve bedrijven en instellingen aanwezig in Delft met instituten als de TU Delft,
TNO, Deltares en bedrijven als DSM, Exact en 3M. Op dit moment beslaat de kennissector
bijna 40% van de totale werkgelegenheid in Delft. Landelijk is dit percentage 16%. Voor Delft
liggen er substantiële kansen om kennis gedreven ‘maak-industrie’ en de daarmee
samenhangende waardeketen verder te ontwikkelen. Dat betekent voor Delft dat we
enerzijds onze huidige bedrijven koesteren en anderzijds dat er groeiruimte nodig is voor met
name de vele creatieve en technologie-georiënteerde bedrijven die de stad zelf voortbrengt.
Bedrijven die in Delft kunnen doorgroeien, zorgen uiteindelijk ook voor meer investeringen,
bestedingen en werkgelegenheid op alle niveaus. De uitdaging die voorligt, is het creëren
van fysieke ruimte voor deze bedrijven. De op 8 maart 2018 vastgestelde ruimtelijkeconomische visie vormt hier de basis voor.
Daarnaast is Delft een stad met veel werkgelegenheid in zorg, onderwijs en overheid en
zakelijke dienstverlening. De grootste werkgevers in de stad zijn, naast de TU Delft: Reinier
de Graaf Gasthuis en de IKEA. Delft heeft een voorzieningenniveau van een stad van
300.000 inwoners. Dit is het effect van de feiten dat de beroepsbevolking relatief hoog
opgeleid is en er veel bezoekers (toeristen en congresgangers) naar Delft komen.
Deze economische samenstelling leidt tot drie speerpunten. Ten eerste de lokale economie
met detailhandel, zorg en beleid voor bedrijventerreinen. De dienstverlening aan deze
bedrijven moet op orde zijn en het ondernemersklimaat goed. Het tweede speerpunt is
toerisme. Delft heeft veel cultuurhistorie te bieden wat zeer in trek is bij toeristen. Toeristen
zorgen voor extra inkomsten en een basis voor extra voorzieningen (die Delft ook een
aantrekkelijkere stad voor haar inwoners maakt). Het laatste speerpunt is de
kenniseconomie.
Delft Technology Partners
Delft Technology Partners (DTP) is opgericht om de economische potentie die Delft heeft om
te zetten in werkgelegenheid, investeringen en bestedingen. DTP is een lean & mean
organisatie met vertegenwoordigers van TU en gemeente Delft. De organisatie is ‘virtueel’,
maar de medewerkers zien elkaar op zeer regelmatige en gestructureerde basis. De
contacten zijn intensief en effectief.
De instrumenten daarvoor zijn:
 Actief bedrijven van buiten (nationaal) naar Delft halen;
 Het bestaande bedrijfsleven beter faciliteren met projecten, bijeenkomsten en andere
vormen van stimulering en ondersteunen van ondernemingen. Het ondersteunen en
begeleiden van groeiende bedrijven met o.a. herhuisvesting krijgt binnen deze
doelstelling een steeds groter aandeel.
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Actieplan Werk maken van talent (verbinding economie, onderwijs en arbeidsmarkt)
Werk Maken van Talent (WMVT) richt zich op de verbindingen tussen bedrijfsleven,
onderwijs en arbeidsmarkt. Doel is dat bedrijven in Delft het personeel vinden dat zij nodig
hebben en dat werkgelegenheidskansen ontstaan voor iedereen. Daarbij hebben we zowel
oog voor de hoger opgeleide en kansrijke (potentiële) werknemers als voor de
werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Met WMVT willen we afstemming, samenwerking en verbinding tussen de drie sectoren
stimuleren en faciliteren. Om zo te komen tot economische groei gecombineerd met
werkgelegenheidskansen voor de gehele beroepsbevolking. We willen komen tot een
optimale aansluiting tussen wat werkgevers vragen en de manier waarop we de
beroepsbevolking hierop kunnen voorbereiden (werkenden, studenten en werkzoekenden).
Het nog beter verbindingen leggen tussen onderwijs, werkgevers/economie en
werkzoekenden is noodzakelijk om bij te dragen aan een inclusieve stad en de kansen
maximaal te benutten in de veranderende arbeidsmarkt. We doen dit in het project Werk
maken van Talent. Dit project is eind 2016 gestart. Doel is het leggen van verbindingen
tussen onderwijs, werkgevers/economie en werkzoekenden samen met partners in de stad
(werkgevers, onderwijsinstellingen, Werkse!). Zo vergroten we kansen voor jongeren en
werkzoekenden op een baan, ondersteunen we werkgevers bij het vinden/opleiden van
personeel en ondersteunen we scholen zodat zij hun onderwijs meer op de behoefte van de
arbeidsmarkt kunnen afstemmen.
Als gemeente zijn we verbinder van partijen, makelaar, aanjager en faciliterend op
verschillende niveaus, in- en extern. Focus in 2018 en 2019 ligt op de sectoren Technologie,
Toerisme en Zorg.
Daarnaast hebben we zelf ook een uitvoerende rol. Een van de speerpunten is de invulling
van de wet baanafspraak binnen de gemeente en de rol van de gemeente als
opdrachtgever, hierin hebben we ook een voorbeeldfunctie.
Toerisme
De groei van de toeristische sector in Nederland biedt veel kansen voor Delft. Deze kansen
komen duidelijk naar voren in het rapport ‘Delft, Parel in de randstad’ en het
rekenkamerrapport ‘Delft op de kaart?’. Deze kansen zijn de basis voor een nieuwe
toeristische visie van Delft, waarin focus, verbinding en productontwikkeling centraal staan.
Delft moet een ‘must see’ bestemming worden voor bezoekers en toeristen. De combinatie
met een goed gediversifieerde horecasector en een versterkt cultureel aanbod moet zorgen
voor een groei van het aantal toeristen, die hier langer verblijven, meer besteden en de stad
meer waarderen. In 2017 is gestart met het uitvoeren van de uitgangspunten uit de visie.
Samen met toeristische partners is het uitvoeringsplan ‘Toerisme’ opgesteld en is het
‘Platform Toerisme’ opgericht en van start gegaan. Het uitvoeringsplan is een overzicht van
projecten die in de komende jaren worden uitgevoerd. Er is in 2017 gestart met een groot
aantal van deze projecten: de voorbereidingen voor het ‘Themajaar Gouden eeuw’ zijn van
start gegaan, met het Nationaal Bureau voor Toerisme en Cultuur (NBTC) is een
samenwerking met de steden Baarn, Den Haag, Amsterdam en Breda opgezet op het
gebied van het thema ‘Koninklijk’, er wordt een Strategisch Marketingplan geschreven,
Rotterdam, Den Haag en Delft hebben gezamenlijk projecten uitgevoerd en er is gestart met
een update van de toeristische voetgangersbewegwijzering.
Toerisme is, onder de noemer ‘Beauty’, ook een pijler van de Agenda 2040. In dat kader is
een lijst met projecten samengesteld voor een upgrade van de openbare ruimte ten behoeve
van de bezoeker/toerist.
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Evenementen
Evenementen zijn een belangrijk onderdeel van het stedelijk leven. Ze zorgen voor
levendigheid en een aantrekkelijke sfeer in de stad. Ook bieden evenementen
werkgelegenheid, stimuleren zij uitgaven binnen de stadgrenzen en zijn ze daarmee van
belang voor de lokale economie. Daarnaast dragen aansprekende en kwalitatief
hoogwaardige evenementen als Lichtjesavond en de Taptoe bij aan de nationale en
internationale profilering van de stad. De gemeente Delft wil het huidige brede aanbod van
evenementen behouden en waar nodig uitbreiden en stelt zich daarom het doel om
evenementen in de stad te faciliteren, te stimuleren en te professionaliseren.
Aan de andere kant hebben evenementen in sommige gevallen ook een negatieve kant: er
wordt overlast ervaren. Een goede balans tussen de voor- en nadelen van evenementen is
daarom essentieel. Voor de gemeente is een belangrijke rol weggelegd in het afwegen van
belangen en het al dan niet beschikbaar stellen van de openbare ruimte voor evenementen.
In 2017 is de nota doorontwikkeling evenementenbeleid behandeld, mede ingegeven door
de evaluatie van het evenementenbeleid in 2015 en het rekenkamerrapport Openbare Orde
en Veiligheid bij Evenementen. Het evenementenbudget is daarnaast vanaf 2018 verhoogd
nadat deze in 2014 was teruggebracht.
Kaderstellende documenten:
Raadsvoorstel en nota ruimtelijk economische visie 2030
College van B&W: visie toerisme Delft.pdf
College van B&W: aanpassing Nota Doorontwikkeling Evenementenbeleid (tekstueel
verbeterde versie)
Collegebrief inzake rapportage MKB-vriendelijkste gemeente
Openstaande moties
N.v.t.
Openstaande toezeggingen
201724

Raad
30112017

201725

Raad
30112017

Raadsvoorstel
inzake rapport
Delftse Rekenkamer
onderzoek
“Openbare Orde en
Veiligheid bij
Evenementen” (nr.
3134173) en Nota
Doorontwikkeling
Evenementenbeleid
(nr. 3166598)
Raadsvoorstel
inzake rapport
Delftse Rekenkamer
onderzoek
“Openbare Orde en
Veiligheid bij
Evenementen” (nr.
3134173) en Nota
Doorontwikkeling
Evenementenbeleid
(nr. 3166598)

Wethouder Förster zegt toe de
evenementenorganisatoren te
betrekken bij het opstellen van
locatieprofielen.

FF

Staande
toezegging
(wordt
structurele
uitvoering aan
gegeven).

Wethouder Förster zegt toe de
nieuwe decibelnormen na een jaar
te evalueren.

FF

Eind 2018/begin
2019.

Contactpersonen
- Liesbeth van Rietschoten, programmeur (ambtelijke organisatie);
- Peter Bosch, commissiegriffier (griffie).
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Sociaal Domein algemene informatie
Decentralisaties
Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de Participatiewet, de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet bij de gemeenten. Eerder lag de
verantwoordelijkheid bij het Rijk of, in het geval van de jeugdwet, bij de provincie. De
financiering verloopt nog wel gedeeltelijk via het Rijk. Delft werkt in het Sociaal Domein
intensief samen met andere gemeenten in de regio. Voor de inkoop van jeugdhulp gebeurt
dat via het Inkoopbureau H101 met de gemeenten uit Haaglanden (H10). Voor de inkoop van
Wmo wordt samengewerkt in H4 verband (Delft, Westland, Rijswijk en Midden Delfland).
Voor de uitvoering van de Participatiewet in H5 verband (H4 plus Den Haag). In de regio is
Delft centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
Delft Support (voorheen Toegang)
De toegangsorganisatie heet Delft Support en geeft Delftse inwoners toegang tot zorg, hulp
en ondersteuning op het gebied van jeugdhulp en Wmo. Delft Support richt zich op maatwerk
en vangnet. Ongeveer 20% van onze inwoners heeft ondersteuning nodig, waarvan 5% daar
langdurig op is aangewezen. Samen met de partners in het sociaal domein ondersteunt de
gemeente deze inwoners via de toegangsorganisatie. De toegangsorganisatie is op
1 januari 2015 gestart als projectorganisatie binnen de Gemeente Delft ten behoeve van de
uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanaf de start is
aangegeven dat het een tijdelijke organisatie betreft, waarin de gemeente samen met
partners vormgeeft aan de toegang tot zorg en ondersteuning. Om tot een definitieve
organisatievorm te komen is in 2016 en begin 2017 onderzoek gedaan naar de best
passende organisatievorm. Uitkomst van dit onderzoek was een Besloten Vennootschap.
Na een wensen en bedenkingenprocedure met de raad is Delft Support eind 2017 opgericht.
De gemeente is enig aandeelhouder en opdrachtgever. De eerste fase is in 2017 afgerond
met het oprichten van de BV en in dienst nemen van personeel (personeel van de gemeente
gaat per 1 april 2018 over). De tweede fase betreft het ontvlechten van de systemen en
processen. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang.
Actieplan Sociaal Domein
Sinds de decentralisatie in 2015 van de domeinen Participatie, Jeugd en Wmo dalen de
bijdragen die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld. Tegelijkertijd zien we het aantal
cliënten en voorzieningen stijgen, is er een toename van de vraag naar complexe zorg en
maatwerkvoorzieningen en stijgen de kosten. De ontwikkeling van de stijgende vraag
(volume-effect) en de kosten (prijseffect) passen in het landelijk beeld en zijn niet specifiek
voor de gemeente Delft van toepassing. In het vierde kwartaal van 2017 en het eerste
kwartaal van 2018 is gewerkt aan het Actieplan Sociaal Domein. Hiermee worden de
volume- en prijseffecten en de mogelijkheden tot bijsturing voor de gedecentraliseerde taken
Jeugdhulp, WMO en Participatie in kaart gebracht. De raad ontvangt in het tweede kwartaal
van 2018 de rapportage over het Actieplan Sociaal Domein.
Sociale Visie
De Sociale Visie 2018-2022 is in 2017 door de raad vastgesteld. In de visie wordt
beschreven hoe gemeente en partners gezamenlijk werken aan de verdere transformatie
van het sociaal domein. Delft behoort inmiddels tot de zogenaamde ‘gouden sociale
gemeenten’: gemeenten die door de branchevereniging sociaal werk zijn geselecteerd omdat
ze ruimte geven aan burgers en professionals om – in samenspraak met de gemeente – het
beleid vorm te geven.
1

Per 1 januari 2015 is het H10 inkoopbureau opgericht voor de inkoop en het contracteren van jeugdhulp voor
de gemeentes Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk,
Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
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Themabijeenkomst inwerkprogramma
Meer informatie over deze onderwerpen krijgt u tijdens de themabijeenkomsten over het
Sociaal Domein op 18 april en 28 augustus 2018.
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Stad van participatie
Doelstelling Werk en economische zelfstandigheid (cie. Sociaal Domein en Wonen)
Algemene inleiding/aandachtspunten
Het belangrijkste effect dat binnen de doelstelling werk en economische zelfstandigheid
wordt nagestreefd is het verhogen van de arbeidsparticipatie. Werk is de beste manier om
armoede te voorkomen. De voornaamste indicator hiervoor is de ontwikkeling van het WWB
(Wet Werk en Bijstand) bestand. De gemeente Delft heeft als doel om de stijging van het
aantal uitkeringen niet groter te laten zijn dan landelijk gemiddeld.
Gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het
kader van de Participatiewet te financieren. Daarnaast heeft de gemeente tot taak mensen
met een bijstandsuitkering (in Delft ongeveer 3.650 personen) en mensen die geen uitkering
hebben te ondersteunen bij het zoeken naar werk, met als uiteindelijk doel dat ze zo snel
mogelijk weer financieel onafhankelijk zijn. Deze taken heeft Delft belegd bij Werkse!.
Werkse! Holding BV is een deelneming waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is.
Werkse! is daarnaast de werkgever van mensen die een dienstverband hebben in het kader
van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
De gemeente ondersteunt mensen bij het vinden van (parttime) werk. Heeft iemand (nog)
geen werk en geen ander inkomen? Dan biedt de gemeente inkomensondersteuning. Dat
kan gaan om een bijstandsuitkering en/of bijzondere bijstand. Onder de bijzondere bijstand
verstaan we verschillende anti-armoede regelingen, zoals de computerregeling of de
schoolkostenregeling. Ook schuldhulpverlening en de begeleiding van statushouders vallen
onder deze doelstelling. Hierbij werken we samen met partners, zoals Delft voor Elkaar
(DvE).
Kaderstellende documenten
- Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (week 36, nr. 3116523)
- Onderzoeksrapport Berenschot Cijfers, resultaten en financieringsmodel Werkse!
(week 19, nr. 3033996) en de reactie van het college (week 21, nr. 3040496)
- Aanpassingen re-integratieverordening Participatiewet gemeente Delft 2015
(week 44, nr. 3145920) Besproken op 6 december 2017 samen met de
Notitie Tussen Ondernemen en Participatiewet en Werk maken van talent.
- Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 2017-2020 en jaarverslagen Handhaven
Sociale Zekerheid 2015 en 2016
Besproken in de commissie van 16 januari 2018.
- Halfjaarrapportage programma statushouders (week 2, nr. 3597307)
Geagendeerd voor bespreking in de commissie algemeen van 17 april 2018.
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Openstaande moties
Nr.

Oorsprong
Raad
18 dec.
2014

Nr.

Onderwerp

Motie

Pfh.

Stand van zaken *

M3
A

Programma
begroting
2015-2018

SB

Zie brief college d.d.
8 juli 2016,
wk 27, nr. 2817676.

20162

Raad
30 juni
2016

M
8.3.
3

Kadernota
2016
Motie
“Social
return
investeringen
Parelfonds”

LH
SB

3e kwartaal 2017
1e kwartaal 2018
2de kwartaal 2018

20177

Raad
9 nov.
2017

M15

Begrotingsbehandeling 2018
Motie
“Inkomensgrens
bijzondere
bijstand
verhogen’’

SB

1ste kwartaal 2018

20178

Raad
30 nov
2017

M8.2.
1.

Voorstel
van de
voorzitter
van de
commissie
SDW
inzake
rapport
Delftse
Rekenkamer
onderzoek
“Armoede
in Delft” (nr.
3167323)

Het college wordt verzocht om:
- samen met ziektekostenverzekeraars te onderzoeken
welke oplossing geboden kan
worden voor de betalingsachterstanden in de ziektekosten, zodat mensen niet
verder in de schulden komen
en het recht op aanvullende
verzekering kunnen behouden;
- hierover vóór de zomer (2015)
te rapporteren aan de raad.
College wordt opgedragen:
- bij projecten met investeringen
uit het Parelfonds nadrukkelijk
ook van partners te vragen
social return als
inkoopvoorwaarde toe te
passen;
- over de realisatie van social
return te rapporteren bij de
verantwoording van de
bestedingen vanuit het
Parelfonds aan de raad.
Vraagt het college om:
- De mogelijkheden tot en de
effecten te onderzoeken van
een verhoging van de
inkomensgrens voor de
regelingen van het
minimabeleid naar 120 % van
de bijstandsnorm;
- De uitkomsten van dit
onderzoek in het eerste
kwartaal van 2018 voor te
leggen aan de raad en deze te
betrekken bij de Kadernota
2018.
Draagt het college op om:
- De € 100.000 vanuit het Rijk
voor de bestrijding van
armoede 'populatiegericht' in te
zetten, d.w.z. na te gaan wat de
behoeften van de doelgroep
zelf zijn.
- Hierbij (naast bv.
hulporganisaties en ouders)
expliciet de kinderen zelf te
betrekken.

SB

2de kwartaal 2018

2014
- 12
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20181

Raad 1
feb.
2018

M8.3.
1

College van
B&W:
beleidsplan Hoogwaardig
Handhaven
2017-2020
en jaarverslagen
Handhaven
Sociale
Zekerheid
2015 en
2016 (week
27, nr.
3070459)

Draagt het college op:
- om het huidig handhavingsbeleid te toetsen aan de
inzichten uit het WRR-rapport
“Weten is nog geen doen”
- hierbij een inschatting te
maken wat ervoor nodig is om
de aanbevelingen uit het WRRrapport over te nemen;
- en over de uitkomsten hiervan
de gemeenteraad te informeren
vóór de programmabegroting
2019

SB

Vóór
programmabegroting
2019

Openstaande toezeggingen
1738

Raad
9 nov.
2017

Begrotingsbehandeling
2018

1739

Raad
9 nov.
2017

Begrotingsbehandeling
2018

1740

Raad
9 nov.
2017

Begrotingsbehandeling
2018

1741

Raad
9 nov.
2017

Begrotingsbehandeling
2018

College zegt toe samen met
partners de signalen dat het niet
goed gaat de inkomenspositie met
kwetsbare groepen die uit detentie
of GGZ komen uit te zoeken en de
raad hierover in 2018 te
rapporteren.
College zegt toe om in het kader
van de taskforce in kaart te
brengen hoe de situatie voor
werkloze ouderen in Delft is en de
raad, inclusief mogelijke extra
maatregelen, hierover in 2018 te
informeren
College zegt toe vóór de
Kadernota 2018 de effecten van
verhoging van de inkomensgrens
voor de bijzondere bijstand,
inclusief uitvoeringskosten, in
beeld te brengen
College zegt toe de evaluatie over
gemeentepolissen aan de raad toe
te sturen en in 2018 de raad, op
basis van de uitwerking van het
regeerakkoord, een voorstel te
sturen over het minimabeleid en
WMO-kosten.

SB

1ste kwartaal 2018
2de kwartaal 2018

SB

1ste kwartaal 2018
2de kwartaal 2018

SB

Vóór kadernota 2018
(april)

RdP
SB

1ste onderdeel: Zie brief
college van B&W inzake
evaluatie
gemeentepolissen (week
10, nr. 3647397)
2de onderdeel: 3de
kwartaal 2018

Relevante websites
- https://www.delft.nl/inkomen
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet
Contactpersonen
- Programmeur: Atie Hoekman;
- Kirsten Mik, commissiegriffier (griffie).
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Doelstelling Sterke Samenleving (cie. Sociaal Domein en Wonen)
Algemene inleiding/aandachtspunten
Deze doelstelling zet in op prettig wonen en leven middels een passend woon-welzijnsonderwijs en voorzieningenaanbod. De gemeente heeft binnen deze brede doelstelling een
aantal prestaties geformuleerd, namelijk een evenwichtige woningvoorraad, betere buurten,
goede basis: samenlevingsvoorzieningen & goed sociaal klimaat en als laatste prestatie
energiebesparing bouw; bestaand en nieuw. De doelstelling raakt dus veel onderwerpen,
zoals welzijn, sport, wonen, onderwijs, wijken en preventieve gezondheid.
Vorig jaar heeft de gemeenteraad de Kadernota ISD III ‘Een sterke basis voor een sociale
stad’ vastgesteld. De belangrijkste doelen van de kadernota zijn:
 De basis versterken ten behoeve van een aantrekkelijke stad voor iedereen;
 De beweging maken naar preventie en voorkomen van erger – dus grotere rol voor
voorliggende veld en informele (zorg)aanbod.
Preventieve gezondheidzorg
Voor de preventieve gezondheidszorg in de breedte is GGD Haaglanden de belangrijkste
uitvoerende partij. In 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de gemeenschappelijke
regeling. Op basis van de evaluatie heeft in 2017 een herijking plaatsgevonden van de
gemeenschappelijke regeling op de thema’s Taken, Governance en Financiën waarmee op
15 december 2017 door de gemeenteraad is ingestemd. De herijking heeft geresulteerd in
een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ‘Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Haaglanden’, met twee uitvoeringsorganisaties nl. vanaf 1 januari 2018 Gemeenschappelijke
regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD
Haaglanden en VT Haaglanden).
Onder de preventieve gezondheidszorg vallen ook de preventieve activiteiten voor de jeugd.
Onze belangrijkste uitvoeringspartner is de Stichting jeugdgezondheidszorg. Deze voert voor
de gemeente ook de wettelijk verplichte taken uit. Voor het jongerencontactmoment is
hiervoor een nauwe samenwerking met scholen.
Welzijn
Het welzijnswerk is binnen de gemeente Delft belegd bij de netwerkorganisatie ‘Delft voor
Elkaar’, bestaande uit Participe Delft, Kwadraad, Stichting MEE Zuid-Holland Noord en
Haaglanden Beweegt en vijf informele zorgpartners (Alzheimer DWO, Buddy Netwerk,
Inloophuis Debora, Ouderenfederatie en Autisme Informatie Centrum). Daarnaast zijn
diverse andere (vrijwilligers)organisaties gelieerd aan Delft voor Elkaar.
Concreet zet Delft voor Elkaar in op de volgende resultaatgebieden:
 Het realiseren van sterke wijken: wijken waar betrokkenheid, samenredzaamheid en
leefbaarheid centraal staan;
 Het ondersteunen van gemakkelijk meedoen en het bevorderen van
talentontwikkeling en een gezonde leefstijl van bewoners van Delft;
 Het bevorderen van langer zelfstandig wonen van ouderen, mensen met een
beperking en het ondersteunen van hun mantelzorgers en omgeving;
 Het stimuleren van vrijwillige inzet als middel om een sterke samenleving te bereiken.
Onderwijs
Binnen het onderwijsdomein heeft de gemeente een aantal wettelijke
verantwoordelijkheden, zoals leerlingenvervoer, handhaving van leerplicht,
onderwijsachterstandbeleid en onderwijshuisvesting. Onder onderwijsachterstandenbeleid
valt ook de verantwoordelijkheid voor voor- en vroegschoolse educatie. Gemeenten zijn
verplicht om met de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs overleg te voeren
over hun ondersteuningsplan en om afspraken te maken over deze ondersteuning.
Daarnaast heeft de gemeente een wettelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar
onderwijs. Het openbaar onderwijs borgt de toegang tot onderwijs voor elk kind.
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De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteit van de
kinderopvang (Wet OKE). In februari 2018 heeft het college het Koersdocument onderwijs
‘Kansen voor ieder kind’ vastgesteld en aan de raad aangeboden. Hierin is de visie op
bovenstaande onderwerpen uitgewerkt.
Onderwijshuisvesting
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en
uitbreiding van scholen. De afspraken hierover met de onderwijspartners zijn opgenomen in
het Integraal Huisvestingsplan 2012-2022. Daarnaast zijn gemeenten wettelijk
verantwoordelijk voor geschikte accommodaties voor bewegingsonderwijs in het primair,
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
Wonen
Binnen het onderwerp wonen is de woonvisie uit 2016-2023 kaderstellend. Aan de hand van
deze visie maakt de gemeente prestatieafspraken met de vier grote corporaties in de stad
(Duwo, Woonbron, Vestia en Vidomes). Deze afspraken gaan onder andere over de
nieuwbouw, verkoop, renovatie en verduurzaming van sociale huurwoningen. Daarnaast
speelt de woonvisie een belangrijke rol als richtlijn bij de opgave met betrekking tot de
gebiedsontwikkeling.
In 2017 heeft de raad het voorstel ‘Studentenhuisvesting in goede banen: groei en
regulering’ vastgesteld. Hiermee is een omzettingsvergunning opgenomen in de
huisvestingsverordening om zo de negatieve gevolgen van verkamering te reguleren.
Wijkaanpak
Gelinkt aan de onderwerpen wonen en preventie is ook de wijkaanpak. Deze richt zich in
eerste plaats op de Buitenhof. In 2017 is de notitie ‘Kansen voor Buitenhof 2018-2022’
vastgesteld. Deze notitie geeft aan wat de richtlijnen zijn voor de intensivering van het
integrale fysieke en sociale programma in Buitenhof Noordwest. Voor de Voorhof is, in
navolging van de Buitenhof, ook een integrale gebiedsverkenning gestart die in 2018
resultaat oplevert.
Sport en Bewegen
In januari 2018 heeft het college de ‘Visie Sport en Bewegen’ aan de raad aangeboden. Op
basis hiervan wordt momenteel de Investeringsagenda sportaccommodaties opgesteld.
Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2016 het sportaccommodatieplan Delft vastgesteld. Dit
plan geeft de benodigde binnen- en buitensportaccommodaties aan en bevat een visie op
exploitatie en beheer.
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Kaderstellende documenten
- Kadernota ISD III Een sterke basis voor een sociale stad (week 28, nr. 3062232)
Besproken in de commissie van 14 november 2017.
- Herijking GR GGD Haaglanden en invlechting Veilig Thuis (week 43, nr. 3142086)
Besproken in de commissie van 14 november 2017.
- Uitkomsten analyse integratie van de functie Sociaal Raadslieden binnen de
basisvoorzieningen (week 45, nr. 3156404)
Besproken in de commissie van 16 januari 2018.
- Eindrapportage Delft voor Elkaar 2016 (week 51, nr. 3187199)
Besproken in de commissie van 13 februari 2018.
- Koersdocument kansen voor ieder kind (week 5, nr. 3620281)
Geagendeerd voor bespreking in de commissie algemeen van 17 april 2018.
- Woonvisie 2016-2023 (week 46 2016, nr. 2858416). De laatste
voortgangsrapportage: Woonvisie 2016-2023 en woningbouwmonitor 2017 (week 50,
nr. 3182318). Besproken in de commissie van 13 februari 2018.
- Prestatieafspraken woningcorporaties (week 4, nr. 361174)
Besproken in de commissie van 13 februari 2018.
- Studentenhuisvesting in goede banen: groei en regulering (week 37,nr. 3113744)
Besproken in de commissie van 3 oktober 2017.
- Notitie Kansen voor de Buitenhof 2018-2022 (week 25, nr. 3058687)
Besproken in de commissie van 3 oktober 2017.
- Visie Sport en Bewegen 2017-2025 (week 2, nr. 3600790)
Besproken in de commissie van 13 februari 2018. Daarna volgde een brief van het
college over het verdere proces: Proces vervolg Visie Sport en Bewegen (week 10,
3645328).
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Openstaande moties
Nr.

Oorsprong

Nr.

Onderwerp

Motie

Pfh.

Stand van zaken
*

2016
-4

Raad 1
dec.
2016

M
8.3.
7

Kadernota
2016
Motie “Lokale
inclusie
agenda”

College wordt verzocht:
- een Lokale Inclusie Agenda
op te stellen;
- hierbij (toegankelijkheids-)
knelpunten, wettelijke
plichten, financiële kaders en
middelen en bestaande
goede voorbeelden te
inventariseren;
- dit te doen in overleg met de
doelgroep en hun
organisaties, winkeliersverenigingen en Koninklijke
Horeca Nederland - afdeling
Delft;
- de raad uiterlijk 3e kwartaal
2017 een voorstel te doen
voor een Lokale Inclusie
Agenda.

RdP

3e kwartaal 2017
4e kwartaal 2017
Januari 2018
Afdoening
beoordelen na
bespreking van
brief college d.d.
24 januari 2018
inzake notitie en
rapporten over de
toegankelijkheid
van de openbare
ruimte in Delft
(week 4, nr.
3611013).

2016
-7

Raad 1.
dec
2016

8.2.
1

Woonvisie
2016-2023
Motie
“Ouderenhuisv
esting”

Verzoekt het College:
- Samen met de ouderen,
woningcorporaties en andere
experts de vraag en innovaties bij elkaar te brengen;
- een plan van aanpak te
maken voor de huisvesting
van ouderen nu en in de
toekomst;
- de ontwikkelingen hierin
minimaal een keer per jaar
met de gemeenteraad te
delen;
- eventuele financiële
consequenties voorleggen
aan de gemeenteraad

RdP

3e kwartaal 2017
In de begrotingscommissie op 31
oktober 2017 is
toegezegd dat in
het 4e kwartaal
2017 een stand
van zaken volgt.
Deze is inmiddels
ontvangen:
brief d.d. 11
december 2018
(wk 50, nr.
3178857)
In het 1ste
kwartaal 2018
2de kwartaal
2018 wordt de
motie met een
rapportage
afgedaan.

2016
-10

Raad 1
dec.
2016

M8.2.
4

Woonvisie
2016-2023
Motie “Kwaliteit
woningaanbod”

Verzoekt het college:
- Middels prestatie afspraken
ervoor te zorgen dat corporaties de ruimte die de wet- en
regelgeving biedt voor deze
doelgroep zo optimaal
mogelijk benutten;
-Er voor zorg te dragen, dat er
hierdoor naast voldoende
betaalbare woningen voor
Delftenaren met een laag
inkomen ook voldoende
betaalbare woningen

RdP

3e kwartaal 2017
1ste kwartaal
2018
2de kwartaal
2018
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beschikbaar zijn voor de
doelgroep met een
middeninkomen die in de knel
komt;
-De gemeenteraad over deze
ontwikkelingen te informeren
via de jaarlijkse
woningbouwmonitor.
2017
-2

Raad
24 okt
2017

M8.1.
1.

2017
-3

Raad
24 okt
2017

8.1.
4

2017
-5

Raad
9 nov.
2017

M8A

2017
-9

Raad
30 nov
2017

Voorstel aan
de gemeenteraad inzake
studentenhuisvesting in
goede banen:
groei en
regulering
Motie“Bouw
ook onzelfstandige
woningen voor
studenten’’
Voorstel aan
de gemeenteraad inzake
studentenhuisvesting in
goede banen:
groei en
regulering
Motie
“Er is leven op
de campus’’
Begrotingsbehandeling
2018
Motie
“Impact van
15.000 extra
woningen’’

Actuele motie

Draagt het college op:
- om in en buiten de taskforce
aan te dringen op het ook
bijbouwen van onzelfstandige
wooneenheden voor
studenten in Delft

RdP

4de kwartaal
2017
1ste kwartaal
2018
2de kwartaal
2018

Draagt het college op:
- Samen met de TU Delft te
onderzoeken welke stappen
gezet moeten worden om de
campus een aantrekkelijke
woon- en leefomgeving te
maken;
- Dit onderzoek en de
resultaten, inclusief concrete
verbetervoorstellen, te
rapporteren aan de raad voor
de zomer 2018
Draagt het college op:
Een impactanalyse te maken
over de gevolgen van het
toevoegen van 15.000
woningen aan de Delftse
woningvoorraad op in ieder
geval het niveau van
voorzieningen, verkeersstromen, groen, leefbaarheid,
het (leef-)klimaat, de
gezondheid en het algemeen
welbevinden van Delftenaren.
Draag het college op:
Te onderzoeken op welke
wijze openbaar basisonderwijs kan worden
behouden in de wijk
Voordijkshoorn/Harnaschpolder en daarbij tevens de
mogelijke financiële
scenario’s in kaart te
brengen.

RdP

2de kwartaal
2018

RdP

2de kwartaal
2018

AH

4de kwartaal
2018
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2018
-2

Raad
8
maart
2018

M8.6.
1

Brief FvK
inzake notitie
Delft
Borstvoedingsvriendelijk

2018
-3

Raad
8
maart
2018

M8.8.
1

Visie Sport en
Bewegen 20172025

2018
-4

Raad
8
maart
2018

M8.9.
1

Woonvisie
2016-2023 en
woningbouwmonitor 2017

Draagt het college op:
- ln de publiekshal van het
stadskantoor één of meer
beeldmerken 'voeden kan hier'
aan tebrengen; moeders
hoeven dan niet per se in de
lactatieruimte hun baby te
voeden, maar kunnen ervoor
kiezen om bijvoorbeeld in
gezelschap van anderen in 'de
openbare ruímte' hun baby te
voeden waardoor de sociale
participatie niet onderbroken
hoeft te worden
• Tijdens overleg met het MKB
en met name de horeca, te
stimuleren dat ook hier
beeldmerken met de tekst
'voeden kan hier' aangebracht
worden en zo mogelijk
eenlactatieruimte ingericht
wordt
• Bij grote instellingen als DOK
-binnenkort DOK-VAK: Open in dezelfde geest
borstvoedingsvriendelijkheíd te
stimuleren
• Op de site van de gemeente
een verwijzing naar het
Voedingscentrum met de link
naar 'voeden kan hier' te
plaatsen
[www.Voedingscentrum.nl
onder borstvoeding] Het
centrum neemt nl. na
aanmelding de locaties per
postcode op in een lijst.
Draagt het college op:
- als ambitie toe te voegen aan
looplijn 1 Delft stad van sport
en bewegen: Stimuleren van
bewegen door ouderen:
opstellen Plan van aanpak.

RdP

3de kwartaal 2018

RdP

2de kwartaal 2018
(wordt meegenomen in het
investeringsplan)

Draagt het college op:
• lnzichtelijk te laten maken wat
er nodig is om de Delftse
sociale woningvoorraad in
Voorhof en Buitenhof voor
2050 te verduurzamen,
passend in de reeds
vastgestelde klimaatdoelstellingen
• ln het bijzonder onderzoek te
doen naar wat er mogelijk is/
nodig is voor de verduurzaming
en transformatie van de
woonblokken van de buurt
Poptahof Noordwest (velden
1,2,3 en 5)

RdP

3de kwartaal 2018
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• Daarover uiterlijk in het derde
kwartaal 2018 aan de raad te
rapporteren.
2018
-5

Raad
8
maart
2018

M8.9.
3

Woonvisie
2016-2023 en
woningbouwmonitor 2017

Draagt het college op om:
- in het kader van de volgende
Prestatieafspraken en/of een
vernieuwde versie van het
"Stappenplan sloop/nieuwbouw
en grootschalige renovatie" in
te zetten op het vastleggen dat:
a) bij afstemming tussen
corporaties, huurders en
andere belanghebbenden
wordt overwogen om de Delfts
Doen aanpak toe te passen;
b) in geval er binnen een jaar
na start van de afstemming
tussen corporatie en huurder
deze er onderling niet uit
komen, professionele meditatie
wordt ingezet;
c) bij die gevallen waarbij
sloop vanwege slechte
bouwkundige staat aan de orde
kan zijn, een actueel
bouwkundig onderzoek,
uitgevoerd door een
gerenommeerde partij,
onderdeel moet zijn van de
vergunningaanvraag;
- in het geval van de nu in Delft
lopende plannen zoals rond
Heilige Land, zich te gedragen
in de geest van de in de
voorgaande bullit beschreven
opdracht en dat ook van de
corporaties te vragen;
- het proces rond het Heilige
Land te evalueren en zo nodig
verbeterpunten mee te nemen
in een volgende versie
Prestatieafspraken en/of
Stappenplan.

RdP

PM.
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Openstaande toezeggingen
Nr.

Oorsprong

Onderwerp

Toezegging

Pfh.

Stand van zaken*

1504

Cie.
SDW
3 feb.
2015

Uitvoeringsnota
Hervorming Wijkaanpak/Streefbee
ld Buitenhof
Noordwest

College zegt toe:
1. om de raad te informeren over
het ruimtelijke totaalbeeld van het
gebied rondom het Reinier de
Graafgasthuis, zodra het RdG zelf
daarover concretere plannen heeft
opgesteld;
2. om op de gemeentelijke
website informatie te verstrekken
over de inzet en opbrengst van de
wijkbudgetten;
3. om de commissie schriftelijk
nadere informatie te sturen over
het servicepunt maatschappelijke
initiatieven.

RdP

Ad 1: Afhankelijk
van voortgang
planvorming RdGG

Ad 2: zie brief
college d.d. 31 mrt
2015, wk 15, nr.
1867502.
Ad 3: zie brief
college d.d. 31 mrt
2015, wk 15, nr.
1867502

1618

Cie.
SDW
6 sept.
2016

Toekomstbestend
ige sport

College zegt toe om in gesprek te
gaan met het ROC over het
gebruik van de nieuwe sporthal
door Delftse sportverenigingen en
over de inzet van stagiairs sport
opleidingen.

RdP

1e kwartaal 2017
2e kwartaal 2017
3de kwartaal 2017.
4e kwartaal 2017.
1ste kwartaal 2018
2de kwartaal 2018

1619

Cie.
SDW

Toekomstbestend
ige sport

College zegt toe om de raad te
zullen informeren over welke
gymzaal in Buitenhof afgestoten
moet worden en wat de
consequenties daarvan zijn.

RdP

1e kwartaal 2017

6 sept.
2016

2e kwartaal 2017
3de kwartaal 2017.
4e kwartaal 2017.
1ste kwartaal 2018
2 de kwartaal 2018,
samen met de
investeringsagenda
Zie ook brief college
inzake proces
vervolg Visie Sport
en Bewegen (week
10, nr. 3645328)

1621

Cie.
SDW
6 sept.
2016

Voortgangsrapportage
Buitenhof /
aanpak overlast
Griegstraat

College zegt toe met een nieuwe
compactere voortgangsrapportage
Buitenhof te komen over onder
meer een andere manier van
monitoren en rapporteren in
hotspots en over de wijkmarshalls.

RdP

1e kwartaal 2017
2e kwartaal 2017
3e kwartaal 2017
1e kwartaal 2018
2de kwartaal 2018
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1632

Cie.
SDW
15 nov
2016

Woonvisie 20162023

College zegt toe dat over 6
maanden een evaluatie van de
huisvestingsverordening zal
plaatsvinden zodat eventuele
negatieve effecten kunnen worden
bijgestuurd. De raad zal hierover
te zijner tijd worden geïnformeerd.

RdP

2e kwartaal 2017
3e kwartaal 2017
1e kwartaal 2018
2de kwartaal 2018,
deze wordt
gecombineerd met
de regionale
huisvestingsverordening.

1710

Raad
29 juni
2017

Raadsvoorstel
Kadernota 2017

College zegt toe de Strategische
Onderwijsagenda uiterlijk eind
januari 2018 voor bespreking aan
de raad over te dragen.

AH

Afdoening
beoordelen na
bespreking van
Brief college inzake
Koersdocument
kansen voor ieder
kind (week 5, nr.
201805014).

1712

Raad
29 juni
2017

Raadsvoorstel
Kadernota 2017

College zegt toe in de komende
omnibus enquête vragen op te
nemen als “hoe tevreden is de
burger met het voorzieningenniveau en wat wil de burger aan
de voorzieningen op buurtniveau
toegevoegd hebben?”

RdP

1714

Cie.
SDW
5 sept.
2017

Jaarverslag
leerplicht en RMC
2015-2016

College zegt toe schoolverzuim en
aanverwante zaken mee te nemen
in de Onderwijsvisie die in jan.
2018 gereed is.

AH

3de kwartaal 2017
1e kwartaal 2018.
April 2018
Op dit moment zijn
de 1ste uitkomsten
van de enquête
beschikbaar. In april
worden deze
teruggekoppeld aan
de raad.
Afdoening
beoordelen na
bespreking van
Brief college inzake
Koersdocument
kansen voor ieder
kind (week 5, nr.
201805014).

1718

Cie.
SDW
3 okt.
2017

College zegt toe de raad per brief
te informeren over de aanpak van
de problematiek die speelt bij de
tafeltennisvereniging Phoenix.

RdP

4e kwartaal 2017
1ste kwartaal 2018
April 2018

1719

Raad
24 okt.
2017

Naar aanleiding
van de rondvraag van
GroenLinks over
de tafeltennisvereniging
Phoenix.
Raadsvoorstel
inzake
studentenhuisvesting in goede
banen: groei en
regulering

College zegt toe afhankelijk van
de opdracht die wordt
geformuleerd ook de kleinere
investeerders te betrekken bij de
Taskforce

RdP

4e kwartaal 2018
Bij de voortgangsbrief van het
ingevoerde beleid.

1720

Raad
24 okt.
2017

Raadsvoorstel
inzake
studentenhuisvesting in goede
banen: groei en
regulering

College zegt toe dat bij de
vergunningsaanvraag voor de
leefbaarheidstoets input wordt
opgehaald bij de betrokken
ambassadeur, bewoners en
studenten.
Ook informatie uit bijvoorbeeld
reguliere enquêtes wordt
betrokken

RdP

4e kwartaal 2018
Bij de voortgangsbrief van het
ingevoerde beleid.
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1721

Raad
24 okt.
2017

Raadsvoorstel
inzake
studentenhuisvesting in goede
banen: groei en
regulering
Raadsvoorstel
inzake
studentenhuisvesting in goede
banen: groei en
regulering

College zegt toe dat in de
evaluatie nadrukkelijk aandacht
wordt besteed aan de
wenselijkheid en doeltreffendheid
van de 20 m2
gebruikersoppervlakte.
College zegt toe dat de toetsing
van de WOZ-grens onderdeel zal
uit maken van de evaluatie.

RdP

4e kwartaal 2018
Bij de voortgangsbrief van het
ingevoerde beleid.

1722

Raad
24 okt.
2017

RdP

4e kwartaal 2018
Bij de voortgangsbrief van het
ingevoerde beleid.

1724

Raad
24 okt.
2017

Raadsvoorstel
inzake
studentenhuisvesting in goede
banen: groei en
regulering

College zegt toe dat de gemeente
ook in gesprek zal gaan met
eigenaren van reeds verkamerde
panden over het goed
verhuurderschap.

RdP

4e kwartaal 2018
Bij de voortgangsbrief van het
ingevoerde beleid.

1725

Raad
24 okt.
2017

Raadsvoorstel
inzake
studentenhuisvesting in goede
banen: groei en
regulering

College zegt toe dat er een prijs
komt voor het meest sociale
studentenhuis.

RdP

4e kwartaal 2018
Bij de voortgangsbrief van het
ingevoerde beleid.

1727

Raad
24 okt.
2017

College zegt toe dat in de
voortgangsbrief wordt opgenomen
hoeveel aanvragen er zijn
geweest en welke WOZ-waarde
deze woningen hadden

RdP

4e kwartaal 2018
Bij de voortgangsbrief van het
ingevoerde beleid.

1735

Cie.
SDW
31 okt.
2017

Raadsvoorstel
inzake
studentenhuisvesting in goede
banen: groei en
regulering
Programmabegroting 2018

College zegt toe de lokale
inclusieagenda, inclusief de
vertaalslag voor de spoorzone,
voor het einde van dit jaar aan te
bieden aan de raad.

RdP

1742

Raad
9 nov.
2017

Begrotingsbehandeling 2018

RdP

1743

Raad
9 nov.
2017

Begrotingsbehandeling 2018

College zegt toe in overleg te
gaan met de GGD om te bekijken
of in de Delftse vestiging een
spreekuur voor SOA- en
zwangerschapstesten kan worden
heropend.
College zegt toe bij de gemeente
Den Haag na te vragen wat de
impact en ervaring is om 65plussers een brief te sturen over
vrijwillige inzet en de raad
daarover te informeren.

Vóór 1 januari 2018
Januari 2018
Afdoening
beoordelen na
bespreking van brief
college d.d. 24
januari 2018 inzake
notitie en rapporten
over de toegankelijkheid van de
openbare ruimte in
Delft (week 4, nr.
3611013).
1ste kwartaal 2018

MB

2de kwartaal 2018
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1744

Cie.
SDW
14 nov.
2017

Plannen dr.
Schaepmanstraat

1745

Raad
30 nov.
2017

Plannen dr.
Schaepmanstraat

1746

Raad
30 nov.
2017

Plannen dr.
Schaepmanstraat

1747

Raad
30 nov.
2017

Voorstel van het
college aan de
gemeenteraad
inzake Kadernota
ISD III. Een
sterke basis voor
de sociale stad
(nr. 3062232).

1749

Raad
9 nov.
2017

Programmabegroting 20182021

1802

Cie.
SDW 13
feb.
2018

1804

Cie.
SDW 13
feb.
2018

College van
B&W: woonvisie
2016-2023 en
woningbouwmonitor
2017 (week 50,
nr. 3182318)
Advies
Raadswerkgroep
Right to
Challenge (week
2, nr. 3597108)

College zegt toe dat als de
bewoners en Woonbron er niet
onderling uitkomen de gemeente
een bemiddelende rol op zich zal
nemen.
College zegt toe in het kader van
de vergunningverlening Woonbron
te vragen op korte termijn een
bouwtechnisch onderzoek uit te
voeren en ook te vragen om de
resultaten van het onderzoek te
delen met de bewoners.
College zegt toe de zorgen van de
raad over te brengen aan
Woonbron en met Woonbron te
bespreken hoe er gekomen kan
worden tot een zorgvuldige
afweging tussen sloop en
renovatie.
In het kader van de buurthuizen:
College zegt toe de raad te
informeren over de wijze waarop
buurtbewoners betrokken worden
en de raad te informeren over de
resultaten van deze aanpak.

RdP

PM.

RdP

1ste kwartaal 2018

RdP

1ste kwartaal 2018

RdP

2de kwartaal 2018

College zegt toe geen
gelegenheid te laten liggen om
met de corporaties afspraken te
maken om de transformatie van
de buurten Poptahof Noord en
Bomenwijk zo mogelijk nog voor
2020 aan te pakken en daarover
aan de raad te rapporteren.
College zegt toe om in de
volgende woningbouwmonitor de
verschillende wooncategorieën uit
de woonvisie explicieter te maken.

RdP

Staande toezegging
tot 2020

RdP

1ste kwartaal 2019

College zegt toe om de
experimenteerperiode te
verlengen.

RdP

2019

Overgenomen uit
commissie Ruimte
& Verkeer

Relevante websites
- https://www.delft.nl/zorg
- http://www.delftvoorelkaar.nl/
- https://www.ggdhaaglanden.nl/
Contactpersonen
- Programmeurs: Carola Nijmeijer, Hilde van Slooten en Marit Treep;
- Kirsten Mik, commissiegriffier (griffie).
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Doelstelling Zorg en Ondersteuning (cie. Sociaal Domein en Wonen)
Algemene inleiding/aandachtspunten
De doelstelling zorg en ondersteuning omvat de gedecentraliseerde taken van de gemeente
op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de jeugdhulp. De gemeente
ontvangt hiervoor vanuit het rijk een bijdrage om deze taken uit te voeren. Het omvat een
groot aantal zorg- en ondersteuningstaken voor een diverse groep inwoners. De
belangrijkste prestatie-indicatoren binnen de doelstelling zorg en ondersteuning richten zich
op de cliënt-tevredenheid en het gebruik van de voorzieningen.
Maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) betreft een groot aantal zorgvragen. De
ondersteuning kan gegeven worden door middel van bijvoorbeeld een verstrekking (voor
bijvoorbeeld een rolstoel of traplift), zorg in natura (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden) of
door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). Ook doelgroepenvervoer
(leerlingenvervoer uitgezonderd), maatschappelijke opvang en beschermd wonen vallen
onder de WMO-taken van de gemeente. De WMO-taken worden gedeeltelijk ingekocht via
de H4 gemeenten (Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Rijswijk). De aanbesteding
van het doelgroepenvervoer verloopt via de metropoolregio MRDH.
Dagbesteding
Op dit onderwerp is er een overlap tussen de doelstellingen “zorg en ondersteuning” en
“Werk en economische zelfstandigheid”. Dit betreft voornamelijk het faciliteren van
arbeidsmatige dagbesteding voor cliënten met een zorg-indicatie. Dit wordt voor een
gedeelte gedaan door Werkse!, vooral in het kader van de WSW (Wet Sociale
Werkvoorziening).
Jeugdhulp
De taken op het gebied van jeugdhulp worden vanuit Delft Support, onze gemeentelijke
toegangsorganisatie uitgevoerd, waarbij de zorg bij aanbieders wordt ingekocht via de
Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau Haaglanden (H10). Via het Inkoopbureau H10
worden pleegzorg, residentiële zorg door de gecertificeerde instellingen, gedwongen
kader/jeugdbescherming en ambulante jeugdhulp ingekocht. In 2017 is de aanbesteding
inkoop jeugdhulp 2018 afgerond. Dit heeft geresulteerd in een vereenvoudiging van
producten en tarieven.
Kaderstellende documenten
- H4 inkoopvisie ondersteuning 2019-2022 (week 49, nr. 3158904) en de reactie van
de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie van het college daarop (week 3, nr.
3603249) Besproken in de commissie van 16 januari 2018.
- H4 Inkoopstrategie Wmo 2019 (week 10, nr. 3647576)
Geagendeerd voor bespreking in de commissie algemeen van 17 april 2018.
- Verordening maatschappelijke ondersteuning (week 50, nr. 3145653)
Vastgesteld in de raad van 21 december 2017.
- Implementatieplan doelgroepenvervoer Haaglanden (week 14 2016, nr. 2752149),
zie ook de voortgangsrapportages van 2017 (week 12, nr. 2995974) en 2018 (week
5, nr. 3620046).
- Sociale Visie Delft, vervolg voor 2018 -2022 (week 48, nr. 3121345)
Besproken op 6 december 2017 in de commissie SDW.
- Inkoop- en visietraject Jeugdhulp H10 (week 44, nr. 3151977) en
Inkoop Jeugdhulp 2018 en verder (week 51, nr. 3188242)
- Wensen en bedenkingen over het voornemen tot oprichting van de Toegang BV incl.
reactie college (week 51, nr. 3188248)
Deze wensen en bedenkingen zijn opgesteld n.a.v. de bespreking in de commissie
van 14 november 2017.
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Openstaande moties
N.v.t.
Openstaande toezeggingen
Nr.
17
02

Oorsprong
Raad 23
febr.
2017

Onderwerp

Toezegging

Pfh.

Stand van zaken*

Regionaal
beleidsplan
Maatschappelijke
opvang en
Beschermd
wonen
Ontwikkelagenda
PleegzorgGezinsvormen

College zegt toe de problematiek van
de in-, door- en uitstroom in de
gezinsopvang te laten onderzoeken
waarbij onder meer de doorstroming
en omvang van de groep wordt
bekijken.

RdP

4e kwartaal 2017
1ste kwartaal 2018
2de kwartaal 2018

17
05

Raad 23
maart
2017

College zegt toe dit najaar bij de
verdere ontwikkeling van de monitor
Sociaal Domein het aantal meldingen
kindermishandeling expliciet te
maken en waar mogelijk uit te
splitsen in seksueel misbruik en
mishandeling.

AH

Januari 2018
2de kwartaal 2018
Ontvangen toelichting:
De ontwikkeling van
de monitor is bijna
afgerond, maar de
oplevering duurt iets
langer dan gepland.
4e kwartaal 2017
1ste kwartaal 2018
2de kwartaal 2018

17
11

Raad
29 juni
2017

Raadsvoorstel
Kadernota
2017

College zegt toe inzichtelijk te maken
wat het kost om de eigen bijdrage in
de dagbesteding en de individuele
begeleiding af te schaffen

RdP

17
13

Cie.
SDW
5 sept
2017

Inkoopplan
Jeugdhulp
–WMO
Delft 2018

In het kader van de WMO: College
zegt toe dat er afspraken komen over
een arrangement van formele en
informele zorg.

RdP

1ste kwartaal 2018.
Mei 2018, samen met
de inkoopstukken.

17
29

Cie.
SDW
31 okt.
2017

Programma
-begroting
2018

College zegt toe de uitkomsten van
het onderzoek in het kader van het
Actieplan Sociaal Domein terug te
laten komen in de Kadernota 2018.

AH

Bij Kadernota 2018

17
33

Cie.
SDW
31 okt.
2017

Programma
-begroting
2018

College zegt toe te onderzoeken of er
een logeervoorziening mogelijk is in
Delft.

RdP

2de kwartaal 2018

17
48

Raad 30
nov.
2017

College van
B&W:
oprichting
zelfstandig
e
organisatie
Toegang
en verzoek
tot uiten
wensen en
bedenkinge
n (week 38,
nr.
3126101)

College zegt toe in de planning en
control documenten te rapporteren
over de Toegang en dat er medio
2018 een tussenrapportage volgt met
daarin in elk geval aandacht voor de
bedrijfsvoering.Ook zegt het college
toe dat er van te voren met de raad
wordt overlegd over hoe de
efficiëntie, de effectiviteit en de
maatschappelijke resultaten worden
gerapporteerd.

AH

Medio 2018
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17
50

Cie.
SDW
16 jan.
2018

17
51

Cie.
SDW
16 jan.
2018

Voorstel aan
de
gemeenteraad inzake
H4 inkoopvisie Ondersteuning
2019-2022
Voorstel aan
de gemeenteraad inzake
H4 inkoopvisie Ondersteuning
2019-2022

de

College zegt toe met een voorstel te
komen over het inzichtelijk maken
van de kosten van ondersteuning
voor cliënten.

RdP

2 kwartaal 2018

College zegt toe de raad te betrekken
bij het bepalen van de indicatoren die
gebruikt worden bij de monitoring.

RdP

2 kwartaal 2018

de

Relevante websites
- https://www.delft.nl/zorg/de-wmo-delft
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015
- https://www.delft.nl/zorg/jeugd-en-gezin
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten
- https://www.delftsupport.nl/
Contactpersonen
- Programmeur Carola Nijmeijer;
- Kirsten Mik, commissiegriffier (griffie).
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Leefbare stad
Doelstelling Aantrekkelijke Stad (Cultuur en Erfgoed) (cie. Economie, Financiën
en Bestuur)
Algemene inleiding/aandachtspunten
Cultuur
In de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) van 23 juni 2016 is het
Cultuurkader 2019-2019 “Focus op Cultuur. Het creatief vermogen van Delft” besproken.
Samen met de culturele partners heeft het college een uitvoeringsagenda opgesteld. De
notitie ‘Update Uitvoeringsagenda Cultuur’ is eind 2017 naar de raad gestuurd
Dit cultuurkader sluit aan bij de hoofddoelstellingen van de gemeente; Delft als een
innovatieve en aantrekkelijke stad en Delft als participatiesamenleving. Dit is terug te zien in
de drie geformuleerde hoofdambities:
 Het aanzien van Delft: stad van cultuur en techniek;
 De burger centraal: participatie en talentontwikkeling in Delft;
 De culturele sector: verbinden en versterken.
Vanuit de drie hoofdambities zijn vijf programmalijnen geformuleerd:
 Stedelijke Aantrekkelijkheid;
 Kunst en Technologie;
 Cultuurhistorie;
 Kunst en Samenleving (participatie);
 Cultuureducatie en talentontwikkeling.
Themajaar 2019
Het themajaar draagt bij aan de ambitie om meer synergie tussen cultuur, toerisme,
stadsmarketing en (binnenstad)economie te realiseren om zo gezamenlijk meer voor de stad
te kunnen bereiken. Stichting Delft Marketing neemt het initiatief voor de organisatie van dit
themajaar. Met het themajaar Gouden Eeuw wordt invulling gegeven aan drie ambities van
het Cultuurkader:
 Het aanzien van Delft: stad van cultuur en techniek | Het onderscheidende
cultuuraanbod draagt sterk bij aan het op de kaart zetten van Delft als innovatieve en
aantrekkelijke stad. Het aanbod omvat de Delftse kernwaarden technologie, historie,
creativiteit en innovatie.
 De burger centraal: participatie en talentontwikkeling in Delft | Cultuur draagt bij aan
een Delft waar burgers ‘doen, meedoen en ertoe doen’. Het stimuleert de
ontwikkeling van het creatief vermogen van de Delftenaren.
 De culturele sector: verbinden en versterken | De culturele sector is stevig
georganiseerd en verankerd binnen de bredere Delftse maatschappelijke en
economische infrastructuur.
Cultuurparticipatie
Verscheidene Delftse culturele organisaties krijgen subsidie om cultuurparticipatie van
Delftenaren te stimuleren en faciliteren. De grootste organisaties zijn DOK, Theater de Veste
en de coöperatie De VAK. De belangrijkste ontwikkeling in dit domein is de verbouwing van
DOK naar het concept OPEN, dat huisvesting moet bieden aan DOK en coöperatie De
VAK vanaf de zomer 2018. Bij de Kadernota 2017 heeft de raad hiervoor eenmalig budget
beschikbaar gesteld voor de investering en structureel voor de exploitatie.
De gezamenlijke huisvesting van DOK en coöperatie De VAK brengt efficiencyvoordelen qua
huisvesting en gaat uit van inhoudelijke synergie in het aanbod op het gebied van taal en
cultuur op school en in de vrije tijd.
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Het centrum opent zes dagen per week van 10:00 tot 22:00 uur en is vrij toegankelijk om er
te verblijven en/of gebruik te maken van het specifieke aanbod van coöperatie De VAK en
DOK.
Theater de Veste voert haar Bedrijfsplan 2017-2020 uit. Het theater gaat daarbij door op de
eerder ingeslagen weg door in de programmering aan te sluiten bij het thema ‘innovatie en
kennis’. Om deze programmering te verduurzamen, te verstevigen en uit te bouwen ontvangt
het theater gedurende de looptijd van het bedrijfsplan hiervoor een extra subsidie. Daarmee
kan het theater op een verantwoorde manier het Kennisprogramma ontwikkelen en uitvoeren
en mede invulling geven aan de programmalijn Kunst en techniek uit het in 2016 besproken
cultuurkader ‘Focus op Cultuur’.
Het aantal kunstwerken in bezit van de gemeente in de openbare ruimte is de afgelopen
jaren uitgebreid. Op basis van de Auteurswet is de gemeente verplicht kunstwerken in de
staat te houden die de kunstenaar heeft bedoeld.
Erfgoed
Archeologie en Archief
In de Archiefwet 1995 zijn de algemene kaders voor archiefbeheer geregeld. Zo bepaalt
deze wet dat een gemeente een archiefverordening moet vaststellen en de bevoegdheden
van de gemeentearchivaris. Belangrijke mijlpaal voor Archief Delft in 2017 was de verhuizing
naar de nieuwe locatie in de Harnaschpolder.
Archeologie Delft is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het archeologische
beleid van de gemeente Delft. Voor Archeologie wordt gewerkt aan een samengaan met
Monumentenzorg per 2018.
Via de methode van Zero Based Budgeting is in 2016 de begroting van Erfgoed Delft onder
de loep genomen. Belangrijkste opbrengsten waren het toerekenen van de werkelijke kosten
en opbrengsten naar de drie hoofdonderdelen van Erfgoed Delft. Daarnaast heeft dit
onderzoek geleid tot het verhogen van de budgetten van de wettelijke taken Archief en
Archeologie bij de begroting 2017.
Museum Prinsenhof
Museum Prinsenhof is een belangrijke toeristische trekpleister van Delft. Het museum trekt
structureel meer dan 100.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Museum Prinsenhof Delft
levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan de groei van het stadstoerisme. De
hedendaagse museumbezoeker kent een hoge standaard. Het museum moet daarom een
hoogwaardige ontvangst en service leveren, die bijdraagt aan de beleving en kwaliteit van
het (herhaal)bezoek. Om hieraan blijvend te kunnen voldoen is najaar 2017 zowel een
inhoudelijke als de ruimtelijke visie Prinsenhof door de gemeenteraad vastgesteld. Dit n.a.v.
de toezegging van december 2015 aan de raad om ‘een geactualiseerde toekomstvisie voor
Museum Prinsenhof Delft voor te leggen, inclusief een stappenplan met bijbehorende
begroting m.b.t. een verzelfstandiging’. Uitgangspunt van deze visie is dat het Agathaplein met daaraan het Museum Prinsenhof Delft - meer de culturele toegangspoort vanaf Nieuw
Delft naar de binnenstad moet worden. Het is van belang het gebied meer belevingswaarde
te geven en de levendigheid te versterken. Een en ander zal tot hogere bezoekersaantallen
voor het museum leiden en draagt daarmee bij aan het verdienmodel van de stad. De
ruimtelijke visie is vastgesteld als kader voor het doen van een aantal vervolgonderzoeken,
dat meer zicht moeten geven op de haalbaarheid van de visie, de kosten ervan en mogelijke
dekking. Deze onderzoeken worden vervolgens weer aan de raad voorgelegd. Ook zal de
nieuwe raad een besluit over een eventuele verzelfstandiging van het museum worden
voorgelegd en de voorwaarden waaronder dit zal kunnen plaats hebben.
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Monumentenzorg
Binnen Nederland is Delft een belangrijke monumentenstad. De beste garantie voor een
duurzaam behoud is het passende gebruik van de panden. Daarom adviseert
Monumentenzorg Delft eigenaren van monumentale panden over landelijke en provinciale
regelingen en fondsen voor restauraties en onderhoud. Ook adviseert Monumentenzorg Delft
bij wijzigingen aan de monumenten in het kader van vergunningen.
Kaderstellende documenten:
- Cultuurkader 2016-2019 (besproken in de commissie EFB van 23 juni 2016);
- College van B&W: vastgestelde inhoudelijke toekomstvisie voor Museum Prinsenhof
(vastgesteld door college in juni 2017);
- Voorstel aan de gemeenteraad inzake Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Museum
Prinsenhof Delft / Agathaplein (vastgesteld door de raad op 21 december 2017).
Openstaande moties
Raad
21-122017

M8.3.2A

Ruimtelijke
ontwikkelingsvisie
Museum
Prinsenhof/
Agathaplein

Raad
21-122017

M8.3.3

Ruimtelijke
ontwikkelingsvisie
Museum
Prinsenhof/
Agathaplein

Draagt het college op:
• De volgende drie scenario's uit te
werken:
1. Scenario "Urgent": Te denken
valt aan klimaat in het gehele
museum op orde brengen, groot
onderhoud uitvoeren, entree
verbeteren en de Waalse Kerk
geschikt maken voor
tentoonstellingen;
2. Scenario "Need to have": Te
denken valt aan alle maatregelen
uit de ruimtelijke visie minus het
slopen van de poortwoning, het
andere, later geplaatste bijgebouw,
de messing doos en het niet
onderkelderen van de ruimte aan
de Oude Delft kant;
3. Scenario "Nice to have": alle
maatregelen uit de ruimtelijke
visie.
• Per scenario te beschrijven in
hoeverre de in de inhoudelijke
visie geschetste ambitie kan
worden gerealiseerd.
• Per scenario een inschatting te
maken van de integrale
exploitatielasten per jaar; de
voorziene opbrengsten
(kwantitatief) en de meerwaarde
voor de stad (kwalitatief).
• Per scenario te bezien wat de
mogelijkheden voor fasering zijn.
Draagt het college op:
Bij de uitwerking van de diverse
scenario's een risicodossier te
maken dat kan worden betrokken
bij de besluitvorming over de
diverse scenario's.

FF

Medio 2018.

FF

Medio 2018.
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Openstaande toezeggingen
201707

Raad
29062017

Kadernota 2017

201716

EFB
02112017

Programmabegroting
2018

201717

Raad
09112017

Programmabegroting
2018

201728

EFB
07122017
en
Raad
21122017

Raadsvoorstel
inzake Ruimtelijke
Ontwikkelingsvisie
Museum Prinsenhof
Delft / Agathaplein
(week 44, nr.
3141177)

Wethouder Förster zegt toe dat de
bedragen in de Kadernota voor
DOK-VAK een financieel plafond
zijn: zowel de incidentele bijdrage
voor de verbouwing alsook de
structurele bijdrage in het
exploitatietekort. Verder zullen
gereserveerde bedragen voor
frictiekosten, voor zover niet
benodigd, vrijvallen naar de
algemene middelen.
Wethouder Förster zegt toe de
commissie in het 1e kwartaal 2018
te informeren over de uitkomst van
gesprekken m.b.t. het Rietveld
Theater.
Wethouder Förster zegt toe de raad
bij de kadernota 2018 te informeren
over hoe het platform ‘Club Delft’
structureel kan worden ondersteund.

FF

Dit geldt als
kader bij de
uitvoering die
naar
verwachting
eindigt in het
vierde kwartaal
van 2018.

FF

Maart 2018.

FF

Wethouder Förster zegt toe de raad
in het tweede kwartaal 2018 een
notitie toe te zenden over hoe de
verzelfstandiging in zijn werk gaat.
Aanvulling hierop in de raad van 21
december 2017: wethouder Förster
zegt toe de in de commissie EFB
van 7 december jl. toegezegde
notitie verzelfstandiging uit te
breiden met een financiële paragraaf
waarin wordt opgenomen wat de
financiële bijdrage van de gemeente
in de huidige situatie is en de
financiële bijdrage van de gemeente
wordt bij verzelfstandiging.

FF

De Kadernota
wordt in het
tweede kwartaal
2018
aangeboden.
Tweede
kwartaal 2018.

Contactpersonen
- Hilde van Slooten, programmeur (ambtelijke organisatie);
- Peter Bosch, commissiegriffier (griffie).
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Doelstelling Aantrekkelijke stad (Ruimtelijke ordening) (cie. Ruimte en Verkeer)
Algemene inleiding/aandachtspunten
Omgevingswet en Bestemmingsplannen
In 2021 treedt (naar verwachting) de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet
bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en
regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met de Omgevingswet
wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Het vraagt om een heel andere werken denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel,
uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en overzichtelijke regels,
gelijke toegang tot informatie (burgers/ondernemers beschikken over dezelfde informatie als
overheden), meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van
vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan
in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.
Delft is in 2015 gestart met het implementatietraject van deze wet. Er is een nulmeting
opgesteld, een visie vastgesteld over de reikwijdte van de implementatie, een
participatiemethode “Delft Doen” ontwikkeld met de burgers, de partners en de ondernemers
van Delft en kort voor de verkiezingen is fase 1 van de Omgevingsvisie door de
gemeenteraad vastgesteld. In de loop van 2018 organiseert de gemeente verschillende
stadsgesprekken, ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe Omgevingswet en de
daaruit volgende omgevingsvisie voor Delft. Deze gesprekken vinden plaats op basis van de
verschillende beleidsvisies met ieder hun eigen claim op stedelijke ruimte. Of het nu gaat om
economie, verkeer en vervoer, parkeerbeleid, woningbouw, stedelijk groen, duurzaamheid of
cultuur: alles heeft impact op de schaarse ruimte in de stad. Samen met bewoners, bedrijven
en instellingen kunnen integraal op basis van diverse beleidsbouwstenen verschillende
belangen worden afgewogen om te komen tot een breed gedragen ontwikkelperspectief voor
een sterk Delft.
Een goede ruimtelijke ordening is een belangrijke randvoorwaarde voor andere
doelstellingen. Delft actualiseert structureel 2 à 3 grote bestemmingsplannen per jaar. Dit
maakt dat Delft de bestemmingsplannen op orde heeft en daarmee voldoet aan de gestelde
eisen in de Wet ruimtelijke ordening.
Tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden periodiek de huidige
bestemmingsplannen geactualiseerd. Een geactualiseerde planning wordt maandelijks via
het planningsoverzicht van de commissie Ruimte en Verkeer met de raad gedeeld.
Welstand en kwaliteitsketen
Het welstandstoezicht gaat bij uitstek over de schoonheid van stad en land. Het gaat
dus over esthetische aspecten van het exterieur van gebouwen, als wezenlijk onderdeel van
het streven naar ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt gelet op de schoonheid van het gebouw
zelf en op de relatie van het gebouw met zijn omgeving. Ruimtelijke kwaliteit heeft met name
betrekking op de verschijningsvorm en plaatsing van gebouwen en objecten binnen een
stedenbouwkundige context. Het uiterlijk en de plaatsing van een nieuw bouwwerk moet
tenminste aan redelijke eisen van welstand voldoen.
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De Woningwet (2003) verplicht de gemeente om eigen welstandsbeleid te formuleren.
Welstandsoordelen mogen volgens die wet alleen gebaseerd zijn op criteria die worden
genoemd in een door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Het doel van de
welstandsnota is:
 het plaatsen van de welstandsbeoordeling binnen een door de gemeenteraad
vastgesteld inhoudelijk kader waarmee de rechtszekerheid voor de burger
wordt gediend;
 het verhogen van de kwaliteit van de welstandsadvisering;
 meer samenhang bieden in het beleid dat zich richt op het uiterlijk van de stad.
De advisering is in Delft opgedragen aan de Commissie voor Welstand en Monumenten
(W&M). De adviezen van deze commissie zijn evenals haar vergaderingen openbaar. De
vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn voor iedereen toegankelijk. Voor
monumenten geldt dat bij aanvragen voor wijziging(en) naast een algemene toetsing met de
criteria uit deze nota, ook een specifieke toetsing in het kader van de monumentenwet
plaatsvindt. Bij de monumentenzorg gaat het vooral om de historische kwaliteit van de
bestaande gebouwen, aan de buitenkant en binnenshuis, afhankelijk van de algemeen
aanvaarde monumentale waarden.
Het Raadsvoorstel inzake herinrichting kwaliteitsketen is vastgesteld op 8 maart 2018.
De herijking kwaliteitsketen bestaat uit de volgende actoren:
 Stadsbouwmeester: de stadsbouwmeester heeft een vrije rol naar raad, college,
ambtelijke organisatie, initiatiefnemers, supervisors en Adviescommissie
Omgevingskwaliteit (AOK). De raad is opdrachtgever van de stadsbouwmeester
waaraan de stadsbouwmeester gevraagd en ongevraagd kan adviseren. De
stadsbouwmeester informeert de raad en verantwoordt aan de raad.
 Supervisoren (gebiedsontwikkeling): De supervisor is binnen een
gebiedsontwikkeling de pin point voor de ruimtelijke kwaliteit. Vanaf de beginfase
stimuleert de supervisor en geeft ook aanbevelingen aan welke kwaliteit de
gebiedsontwikkeling (inrichtingsplan en bouwplan) moet voldoen.
 Adviescommissie Omgevingskwaliteit: deze commissie heeft twee rollen: een
stimulerende rol en een toetsende rol. In de stimulerende rol geeft de AOK
aanbevelingen voor de kwaliteit (naar een 10) aan de ontwikkelende partij. In de
toetsende rol geeft de AOK een formeel advies aan het college waarin de commissie
beoordeeld of het plan voldoet aan de minimale eisen (een 6) van de vastgelegde
welstandscriteria.
Verder is er een verordening en reglement van orde opgesteld voor de Adviescommissie
Omgevingskwaliteit. De rol en invulling van de supervisoren is uitgewerkt en er wordt
geworven voor de geprioriteerde gebiedsontwikkelingen. De raad werkt de rol en het profiel
van de stadsbouwmeester verder uit, inclusief relatie tussen raad en stadsbouwmeester.
Kaderstellende documenten
- Raadsvoorstel inzake herinrichting kwaliteitsketen (fysieke leefomgeving)
(vastgesteld 8 maart 2018);
- Vaststelling eerste fase omgevingsvisie (vastgesteld 8 maart 2018);
- Omgevingswet: Delftse Participatie Aanpak, Omgevingsvisie (vastgesteld
1 juni 2017);
- Welstandsnota Delft 2016 (vastgesteld 29 september 2016).
In de procedurevergadering van 20 februari jl. heeft de commissie besloten het
“Raadsvoorstel inzake vaststellen coördinatieverordening (wk 7, nr. 3617038)” te agenderen
voor bespreking in de overlegvergadering van de commissie Algemeen van dinsdag 17 april
2018.
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Openstaande moties
N.v.t.
Openstaande toezeggingen
Nr.
1617

1802

Oorsprong Onderwerp
2016
Raad
Brief belangen28 april 2016 vereniging
Zuidpoort inzake
vestiging
supermarkt
Kruisstraat 71

Toezegging

Pfh. Stand van zaken

College zegt toe:
- een integrale visie in
FF
samenspraak met
belanghebbende partijen op te
stellen voor de kansenlocatie
Yperstraat waarbij wordt
aangesloten op de door de
raad vastgestelde kaders.

2018
Cie. R&V
Raadsvoorstel
20 febr. 2018 inzake
herinrichting
kwaliteitsketen
(fysieke
leefomgeving)

College zegt toe de nieuwe
manier van samenwerken in
de kwaliteitsketen in de zomer
van 2019 te evalueren en de
raad over de uitkomsten te
informeren.

FF

e

Ad 2: 2 kwartaal
2018

e

3 kwartaal 2019

Planning actualisering bestemmingsplannen

Nieuw Delft, zuidelijke velden
Facetherziening Parkeren
Uitbreiding Plus Van Foreestweg

Professor Schoemakerplantage –
fase 2
Mercuriusweg
Green Village
Teding van Berkhoutlaan
Van der Goes van
Schuijlenburgstraat
Technopolis
Balthasar vd Polweg Noord
Staalweg
Nieuwe Haven
Schiehallen
Verbreding van de Schie
Tanthofdreef 3

Commissie
e
2 kwartaal 2018
e
2 kwartaal 2018
e
2 kwartaal 2018

Raad
e
2 kwartaal 2018
e
2 kwartaal 2018
e
2 kwartaal 2018

e

3 kwartaal 2018

3 kwartaal 2018
e
3 kwartaal 2018
e
4 kwartaal 2018
4e kwartaal 2018

e

3 kwartaal 2018
e
3 kwartaal 2018
e
4 kwartaal 2018
4e kwartaal 2018

ORO
BP
ORO
Coördinatieregeling

4e kwartaal 2018
e
4 kwartaal 2018
4e kwartaal 2018
e
1 kwartaal 2019
e
3 kwartaal 2019
NNB
NNB

4e kwartaal 2018
e
4 kwartaal 2018
4e kwartaal 2018
e
1 kwartaal 2019
e
3 kwartaal 2019
NNB
NNB

BP
ORO
BP
BP
BP
ORO
ORO

3 kwartaal 2018

e

Type
BP
BP (paraplu)
Coördinatieregeling
BP en
onttrekkingsbesluit
zijn nu naar de raad
gestuurd.
BP

e

BP = bestemmingsplan
ORO = Omgevingsvergunning met Ruimtelijke Onderbouwing
NNB: nog niet bekend
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Lopende procedures tegen bestemmingsplannen
Naam Best. plan

Vastgesteld
in raad van

Beroepschrift
ingediend door

Datum indiening
bij Raad van State

Zaaknummer

Lidl Griegstraat

29-06-2017

J. Hordijk e.a.

201706674/1/R3

Het Arsenaal

21-12-2017

Delfia Batavorum,
F. van Gogh en
mw. A.G. Wansink

18 augustus 2017
Zitting afdeling RvS
21 maart 2018
Brief RvS 5 maart:
beroep ingetrokken
26 februari 2018

201801625/1/R3

Relevante websites
- https://www.delft.nl/Inwoners/Gemeente_en_democratie/Democratie_en_inspraak/Pl
annen_ter_inzage
- http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
Contactpersonen
- Sanne Broeksma, programmeur Ruimte (ambtelijke organisatie);
- Peter van der Valk, commissiegriffier (griffie).
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Doelstelling Bereikbare en gastvrije stad (cie. Ruimte en Verkeer)
Algemene inleiding/aandachtspunten
Verkeer
Verkeersbeleid heeft ontsluiting en bereikbaarheid van de stad op alle niveaus, via weg,
spoor en water tot doelstelling. Hierbij is extra aandacht voor de eerste en de laatste
kilometer: vanuit de woning snel via aantrekkelijke routes de stad uit en vlot op je
bestemming in binnenstad of TU-campus.
Verschillende ruimtelijke ontwikkelingen zoals de uitbreiding van het aantal woningen en de
toename van bedrijvigheid de komende jaren, aangevuld met ontwikkelingen als ouderen die
langer thuis blijven wonen, de komst van meer studenten, het gebruik van nieuwe meer
duurzame voertuigen en een grotere trek naar de stad maken het staande mobiliteitsbeleid
gedateerd.
Centraal in het eerste jaar van de nieuwe raadsperiode staat daarom het opstellen van een
nieuw mobiliteitsplan voor zowel auto, OV, fiets als de microbereikbaarheid. Hierbij worden
de uitgangspunten voor deze modaliteiten opnieuw vastgesteld en afgestemd op de
ontwikkelopgaven waar Delft voor staat. Het opstellen van dit Mobiliteitsplan Delft 2040 zal
via een interactief proces met bewoners, ondernemers en de raad plaatsvinden.
Verder wordt invulling gegeven aan de vastgestelde nota Fietsparkeren. (zie voor de
maatregelen de nota).
Enkele actuele bereikbaarheidsprojecten:
Rode Loper
Op initiatief van het SCMD is gewerkt aan de Rode Loper, een langzaam verkeersinrichting
op de as door de binnenstad: Binnenwatersloot – Peperstraat – Oude Langendijk. Het
project is aangemeld voor Fonds 2040. De initiatieffase is afgerond. Vanuit de gemeente
wordt het ontwerp verder uitgewerkt in samenspraak met belangengroeperingen.
Ontsluiting Zeeheldenbuurt
De (fiets)verkeersdruk rondom de Zeeheldenbuurt vormt een knelpunt in de ontsluiting van
de buurt. Een extern bureau is ingeschakeld om met de bewoners de ontsluiting te
optimaliseren. Vooruitlopend hierop is een aantal tijdelijke maatregelen genomen (ook als
proef), zoals een tijdelijke verkeersregelinstallatie op de hoek Rotterdamseweg / Jaffalaan.
Autoluwe inrichting van Choorstraat naar Doelenplein
Naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie om dit gedeelte aan het autoluwe
gedeelte toe voegen is een inrichtingsplan gemaakt voor autoluwe inrichting (geen auto’s in
zomerseizoen en bestrating op één niveau). Dit plan geeft slechts gedeeltelijke invulling aan
de motie. Besluit is genomen, maar blijft onderhevig aan discussie
Fietsactieplan
Diverse projecten ter verbetering van de fietsverbindingen. De belangrijkste daarvan is de
herinrichting van de Havenstraat, gedeeltelijk tot Fietsstraat.
Sebastiaansbrug
Tien jaar geleden begonnen de gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland en Stadsgewest
Haaglanden (nu Metropoolregio Rotterdam Den Haag) met het maken van plannen voor de
Sebastiaansbrug. Als de tram zou worden doorgetrokken, moesten de aanbruggen, die
scheurtjes vertoonden, worden vervangen. Twee aanbestedingen mislukten. Er was
onenigheid over de verdeling van de kosten. Delft wilde een ander brugtype en toen er
eindelijk een plan lag, vernietigde de rechter eind 2014 de omgevingsvergunning na
bezwaren van omwonenden.
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Omdat de brug nog steeds moest worden vervangen, hebben de drie partijen op
27 november 2015 een nieuwe intentieovereenkomst getekend. In die overeenkomst zijn
onder andere bindende afspraken gemaakt over de kosten en financiële dekking van het
project. Op 16 december 2016 is een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
ondertekend. Die SOK is voorafgaande aan de ondertekening naar de raad gestuurd voor
een wensen en bedenkingenprocedure.
Het concept-Voorlopig Ontwerp is op 20 september 2016 aan de commissie Ruimte en
Verkeer gepresenteerd. In lijn van het VO is het Definitief ontwerp gemaakt en is gewerkt
aan de afronding van het bestek. Net als de huidige brug wordt de nieuwe Sebastiaansbrug
een basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter. De bus en tram krijgen twee naast
elkaar liggende rijstroken. Aan weerszijden komen vrij liggende voet- en fietspaden.
De voorbereiding voor de vervanging van de Sebastiaansbrug nadert nu haar einde. Recent
is de aanbesteding gestart door het beschikbaar stellen van het bestek. De gunning zal naar
verwachting in juni 2018 plaatsvinden zodat de werkzaamheden in het najaar kunnen
starten.
Op 11 mei 2017 heeft het college de omgevingsvergunning voor de vernieuwing van de brug
verleend. Tegen de verleende vergunning zijn diverse bezwaren ingediend. De
bezwarencommissie heeft deze ongegrond verklaard. Hierop hebben een aantal organisaties
en/of personen beroep aangetekend tegen de vergunning bij de rechtbank. Uitslag van dit
beroep volgt het tweede kwartaal van 2018. Volgens de huidige planning start de vervanging
van de brug na het zomerreces 2018 en is de brug voor het zomerreces 2019 gereed. Tram
19 kan vervolgens in 2020 naar Technopolis rijden.
De raad wordt via kwartaalrapportages over de aanleg van tramlijn 19, waaronder het project
Sebastiaansbrug valt, op de hoogte gesteld over de stand van zaken van dit project.
Reinier de Graafweg
Op 11 november 2017 heeft de Raad het bestemmingsplan voor de herinrichting van de
Reinier de Graafweg vastgesteld. Bij de vaststelling van het LVVP is ervoor gekozen om de
westelijke ontsluitingsroute van Delft naar de Reinier de Graafweg te verplaatsen en om
deze weg via de nieuwe Zuidhoornseweg in Midden-Delfland te verbinden met de A4. Mede
naar aanleiding van overleg met de bewoners is er bij het ontwerpen van de weginrichting
voor gekozen om de weg breder te maken. Dat maakt het mogelijk om de rijstroken op
grotere afstand van de woningen te leggen. Voor de geluidbelasting op de woningen en de
beleving van de weg is dat gunstig. De verbreding betekent echter wel dat de weg niet
volledig past in het huidige bestemmingsplan. Aan de kant van het ziekenhuis komt de weg
ca. drie meter buiten de verkeersbestemming te liggen. Vanaf nu kan de realisatiefase
worden gestart waar bewoners betrokken zullen worden bij de uitvoering ervan.
Parkeren
Het centrale doel van het parkeerbeleid is het logisch verdelen van de schaarse
parkeercapaciteit: de juiste parkeerder moet op de juiste plaats parkeren. Bewoners en
ondernemers van Delft op straat en bezoekers in een van de parkeergarages.
In 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het parkeerbeleid en op basis daarvan is
door de raad besloten het beleid op een viertal punten aan te scherpen, waarvan het
verlengen van de zondagavondregulering Binnenstad en een aanpassing van de
bezoekersregeling (vergunning voor onbepaalde tijd, waarbij telkens 200 uur bijgekocht kan
worden tot een maximum van 600 uur per jaar) de belangrijkste zijn. De uitvoering van deze
maatregelen is in gang gezet.

47

De afgelopen jaren hebben enkele uitbreidingen van het gereguleerd gebied plaatsgevonden
(waarbij je als inwoner of ondernemer dus een vergunning moet bezitten om te kunnen
parkeren), nabij het Oostblok en de Hugo de Grootstraat. Vervolgens is gebleken dat, deels
ten gevolge van deze uitbreidingen, op meerdere plekken in de stad behoefte is aan verdere
uitbreiding van gereguleerd parkeren. Op 1 februari 2018 wordt, naar verwachting, daarom
gereguleerd parkeren uitgebreid ten westen van de Krakeelpolderweg, nabij de Laan van
Altena en de Oude IJsbaan. Om het draagvlak bij bewoners te vergroten wordt voorgesteld
de daagvlakmeting voor gereguleerd parkeren aan te passen. Een voorstel hierover staat op
de agenda van de overlegvergadering van de commissie Algemeen van 17 april 2018.
Op verzoek van de raad is een nieuw parkeerproduct ontwikkeld, dat speciaal bestemd is
voor verenigingen die in de schil rondom de binnenstad liggen. Met een speciale
parkeervergunning voor deze verenigingen kunnen verschillende leden van zo’n vereniging
voor een aantrekkelijker tarief parkeren tijdens de uitoefening van hun hobby. Het voorstel
voor dit nieuwe parkeerproduct staat op de agenda van de overlegvergadering van de
commissie Algemeen van 17 april 2018.
Parkeren Delft
Op 7 november 2015 heeft de raad besloten het Integraal Parkeerbedrijf Delft (IPD) bij
ParkerenDelft (voorheen Parking Delft) onder te brengen. Het besluit behelst dat, naast het
beheer en onderhoud van de parkeergarages (Marktgarage, Phoenixgarage,
Zuidpoortgarage en sinds 5 maart 2018 ook de Prinsenhofgarage), ook de
handhavingstaken op het gebied van straatparkeren in 2017 zijn overgenomen door
ParkerenDelft. Daarbij hoort ook de regie op de uitvoering van het parkeerbeleid. In 2018
komen daar alle taken bij voor wat betreft uitgifte van parkeerproducten (vergunningen en
ontheffingen). Daarnaast zijn de administratieve taken met betrekking tot inning van
naheffingen en de afhandeling van bezwaar en beroep naar ParkerenDelft overgegaan.
In 2019 zal een evaluatie plaatsvinden van deze nieuwe taakuitvoering door Parkeren Delft.
Parkeernormen
In 2013 is de nota parkeernormen vastgesteld. Deze nota heeft tot doel dat bij ruimtelijke
ontwikkelingen voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor auto’s en fietsen.
Aangezien verschillende recente ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. in Nieuw Delft), maar vooral
ook toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen grote druk leggen op de openbare ruimte en in
veel gevallen niet voldaan kan worden om de parkeerbehoefte op eigen terrein te faciliteren,
zal deze nota in 2018 worden geüpdate. De normen in deze nieuwe nota moeten toekomst
vast zijn (zodat parkeeroverlast door de ontwikkeling niet alleen bij de eerste gebruiker, maar
ook bij volgende gebruikers in de omgeving wordt vorkomen), gebiedsgericht en flexibel
(zodat rekening kan worden gehouden met lokale omstandigheden en specifieke
karakteristieken van de ontwikkeling).
Gemeentelijk vastgoed
Het in eigendom hebben en het beheren van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente.
Het in bezit hebben van vastgoed kan wel bijdragen aan de uitvoering van de gemeentelijk
taken. In de periode 2006 – 2017 is de portefeuille, ingegeven door de uitgangspunten dat
het hebben van vastgoed geen doel op zich is, risicoverkleining en financiële verlichting,
aanzienlijk verkleind. Inmiddels heeft de portefeuille een volume bereikt waarbij de laatste
twee uitgangspunten niet meer leidend zijn en verkleining om die redenen niet meer
noodzakelijk is. In de nog op te stellen nota Vastgoedanalyse 2018 die in het derde of vierde
kwartaal zal worden voorgelegd aan de raad zal nader in worden gegaan op de doelstelling
voor de resterende portefeuille.
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Beheer en Onderhoud Vastgoed
In de afgelopen vijf jaar heeft het onderhoudsniveau van de portefeuille zich beperkt tot het
voorkomen van gevaarlijke situaties en het veilig stellen van de contractueel verplichte
bedrijfszekerheid. Hierdoor is het risico op gevolgschade ontstaan; schade die proportioneel
groter en kostbaarder is dan het preventief wegnemen van oorzakelijke gebreken. Ter
voorkoming van optreden van deze gevolgschade, met aanzienlijke kostenverhogende
effecten, is thans voorgesteld om het structurele budget weer opwaarts bij te stellen naar het
daartoe vereiste niveau. Eén en ander is via de kadernota ingebracht.
Daarnaast zullen in de portefeuille diverse, op wettelijke grondslagen gebaseerd,
verduurzamingsmaatregelen geëffectueerd worden. Hiertoe is, eveneens via de kadernota,
een éénmalig budget aangevraagd.
Grondbedrijf
Grondexploitaties
In het Grondbedrijf worden de administratieve gegevens verwerkt die betrekking hebben op
locaties die de gemeente bezit met het doel deze op enig termijn in het kader van een
bouwgrondexploitatie te (her-)ontwikkelen. Op dit moment voert de gemeente vier actieve
grondexploitaties. Dat zijn Harnaschpolder Wonen, Voorhof Noord-West, Buitenhof en
Bedrijfskavels. Via eerst het t(ijdelijke)-Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) en
later het definitieve MPG wordt de raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van de
grondexploitaties en wat dit voor gevolgen heeft voor de gemeentelijke begroting.
Na het uitbreken van de economische crisis en de daaropvolgende verslechterde
woningmarkt hebben gemeentelijke grondbedrijven veel verliezen moeten nemen. Helaas
gold dit ook voor de gemeente Delft. Inmiddels lijkt de woningmarkt in een rustiger vaarwater
te zijn beland. Zo hoefde in de jaarrekening 2017 geen aanvullende verliezen te worden
voorzien en laat de huidige actualisatie van de verwachte projectuitkomsten van de
grondexploitaties zien dat de verwachte plansaldi wederom niet verder verslechteren.
Inmiddels leidt de actualisatie zelfs tot een lichte verbetering van de projectsaldi.
Op 9 november 2017 heeft de Raad een motie aangenomen waarin het College wordt
opgedragen een gemeentebrede quick-scan uit te voeren welke braakliggende gronden in
eigendom van de gemeente of in eigendom van aan de gemeente gerelateerde organisaties,
zoals OBS, geschikt en beschikbaar zijn voor een tijdelijke invulling. Deze inventarisatie is
momenteel gaande en verwacht wordt dat deze nog dit kalenderjaar wordt opgeleverd.
Overigens heeft een en ander nu al concreet geleid tot het mogelijk maken van de komst van
tijdelijke Tiny houses op de Vulcanusweg en het initiatief van het tulpenveld Delft bloeit.
Situationeel grondbeleid
Op 24 oktober 2017 heeft de Raad een nieuwe vorm van grondbeleid vastgesteld. Waar de
gemeente zich voorheen voornamelijk heeft gericht op actief grondbeleid, kiest zij er nu voor
om haar doelstellingen te verwezenlijken door middel van situationeel grondbeleid. Dit houdt
in dat de gemeente per locatie haar rol bepaalt op basis van een afwegingskader en door
middel van het leveren van maatwerk (zie voor dit afwegingskader de nota Grondbeleid
2017-2020). In het afwegingskader wordt bepaald of de gemeente een meer actieve rol
inneemt, wat inhoudt dat de gemeente (financieel) risicovoller in het project gaat zitten, dan
wel een faciliterende rol speelt, waarbij het risicoprofiel van het project in zijn algemeenheid
meer bij de gemeentelijke partners wordt gelegd. Met dit nieuwe grondbeleid kan de
gemeente ook beter inspringen op (vastgoed-) ontwikkelingen die zich in de “markt” afspelen
als de energietransitie en verduurzaming van de vastgoedportefeuille.
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Ook is in de raad van 24 oktober 2017 de nieuwe Grondprijzenbrief vastgesteld. In deze
grondprijzenbrief wordt een beschrijving gegeven van de verschillende prijzen die door de
gemeente voor de te onderscheiden bestemmingen/(vastgoed)functies worden gehanteerd.
De grondprijzen die in de brief worden genoemd zijn richtprijzen, worden in bepaalde
gevallen in bandbreedten gepresenteerd en kunnen fluctueren per locatie en
eindbestemming. Doel is om ieder jaar de Grondprijzenbrief te herzien om zoveel mogelijk
aan te sluiten op de markt.
Oneigenlijk grondgebruik
Ook in Delft hebben particulieren zonder toestemming gemeentegrond in gebruik. Over het
algemeen gaat het om gemeentelijk groen, dat door particulieren bij hun tuin wordt
getrokken. Het is van belang dat door de gemeente wordt opgetreden tegen het
onrechtmatig gebruik van haar grond. Doet zij dit niet, dan kan zij na verloop van tijd geen
gebruik meer maken van haar recht om de grond terug te vorderen. We hebben dan te
maken met verjaring. In maart 2017 is daarom een pilot gestart in Tanthof-Oost die tot doel
had het oneigenlijk grondgebruik van gemeentegrond door particulieren te regelen. De
resultaten van deze pilot en eventuele vervolgstappen zullen in het tweede kwartaal van
2018 aan de raad worden voorgelegd.
Gebiedsontwikkeling
In de programmabegroting 2018-2021 heeft de raad de Agenda Delft 2040 vastgesteld.
Opgaven vier en vijf van deze agenda (de kwalitatieve en kwantitatieve transformatie van de
stad) omvat onder andere de bouw van 15.000 nieuwe woningen tot aan 2040. Delft heeft in
het komende decennium behoefte aan én ruimte voor ongeveer 5.000 extra woningen. In de
periode daarna kan Delft ruimte bieden aan ongeveer 10.000 woningen, door verdichting,
vernieuwing en het transformeren van (watergebonden) bedrijventerreinen. Hiervan zijn
5.000 woningen redelijk eenvoudig te realiseren. De volgende 5.000 zijn kansrijk, maar lastig
door (milieu)regelgeving en hogere realisatiekosten. Vervolgens is het op langere termijn
mogelijk om nog 5.000 woningen te realiseren, als meer complexe aanvullende maatregelen
met meer impact worden genomen. De raad wordt over de vordering van de woningbouw
geïnformeerd door middel van de woningbouwmonitor, die één keer per jaar aan de raad
wordt aangeboden. Daarnaast ontvangt de raad periodieke updates over de andere
ontwikkelgebieden.
De ontwikkelingen in de Harnaschpolder en de Spoorzone zullen de komende jaren afgerond
worden. De Harnaschpolder ronden we dit jaar af en de Spoorzone in 2023. Voor de
komende periode zijn twaalf prioritaire gebiedsopgaven gedefinieerd, onder andere de
Schiehallen, Reinier de Graaf - Sophia – Juniuskwartier en Delfia Mozartstrip.
Themabijeenkomst inwerkprogramma
Meer informatie over dit onderwerp krijgt u tijdens de themabijeenkomst over
gebiedsontwikkelingen op 15 mei 2018 en de Spoorzone op 19 juni 2018.
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Kaderstellende documenten
- Concretisering programma Nieuw Delft (vastgesteld 8 maart 2018)
- Tweede fase overdracht taken uitvoering straatparkeren naar Parkeren Delft
(vastgesteld 1 februari 2018);
- Parkeervisie Nieuw Delft (commissie R&V 10 oktober 2017);
- Nota Grondbeleid 2017-2020, Nota Grondprijsbeleid 2017-2020, Grondprijzenbrief
2017 (vastgesteld 24 oktober 2017);
- Tussentijdse evaluatie Parkeren (commissie R&V 22 november 2016 + raad
1 december 2016);
- Nota Vastgoedanalyse 2016 (commissie R&V 22 november 2016);
- Parkeervisie TU-campus (commissie R&V 15 maart 2016 + raad 31 maart 2016);
- Aanvullende bijdrage + intentieovereenkomst Sebastiaansbrug (vastgesteld
28 januari 2016).
Openstaande moties
Nr. Oorsprong Dossier Onderwerp
5
Raad 2 juni Motie
Consensus
2016
14.3.1
nodig bij
vestiging
restaurant
Buccaneer

13

Raad
M4A
9 nov. 2017

Motie
College wordt opgedragen:
1. zich maximaal in te spannen om
overeenstemming tussen de
bewoners en de ondernemer te
realiseren;
2. om in haar toetsing van de
aanvraag van de ondernemer sterk
rekening te houden met de wensen
van de omwonenden;

Pfh.
AH

3. wanneer hier onvoldoende aan
tegemoet is gekomen, de aanvraag
af te wijzen;
4. wanneer de aanvraag wordt
toegekend, een jaar na de start van
de exploitatie de situatie samen met
de ondernemer en de bewoners te
evalueren.
Goed gebruik College wordt opgedragen:
SB/LH
gemeentelijke - Een gemeentebrede quick-scan uit
gronden
te voeren welke braakliggende
gronden in eigendom van de
gemeente of in eigendom van aan
de gemeente gerelateerde
organisaties zoals OBS geschikt en
beschikbaar zijn voor een tijdelijke
invulling;
- Duidelijk te communiceren over
beschikbare braakliggende gronden
van de gemeente waar (nog) geen
bestemming voor is gevonden zodat
initiatiefnemers zich kunnen melden;
- In geval van de Spoorzone met
OBS en ontwikkelaars te
onderzoeken of en onder welke
voorwaarden hier een tijdelijke
invulling kansrijk en mogelijk is.

Stand van zaken
Zie brief college d.d.
17 juni 2016 (wk 24,
nr. 2802125). In de
procedurevergadering
cie. R&V d.d. 21 juni
2016 heeft de cie.
aangegeven dat ad 1
t/m 3 van de motie
door het college zijn
afgedaan.

Ad 4: 2018. Zie brief
college d.d. 21 april
2017, DDL 3020726.

2e kwartaal 2018
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14

Raad 8
maart
2018

Motie
8.4.1

Fietscoaches
bij voldoende
capaciteit

College wordt opgedragen:
- Maatregel ‘2.5.4 Pilot
vriendelijke handhaving autoluw
plus gebied binnenstad met
fietscoaches’ pas op locatie in
te zetten wanneer op
acceptabele loopafstand voor
piekmomenten voldoende
capaciteit aanwezig is en zich
ongewenste situaties voordoen;
- Wanneer maatregel 2.5.4 niet
nodig blijkt, het resterende
budget te besteden aan de
realisatie van meer
fietsenstallingscapaciteit in de
openbare ruimte van het
autoluw plus gebied.

LH

Openstaande toezeggingen
Nr.
16-14

16-37

17-08

17-11

Oorsprong
2016
Raad
31 maart
2016

Onderwerp

Raadsvoorstel
bekrachtiging
geheimhouding
bijlagen
addendum
BUOK
Spoorzone
Delft
Cie. R&V
Parkeren:
22 nov. 2016 uitbreiding
parkeergebied
C + tussentijdse evaluatie
2017
Cie. R&V
4 april 2017

Raad
1 juni 2017

Voortgangsrapportage
Ontwikkeling
Spoorzone
e
Delft 4
kwartaal 2016
College van
B&W:
Phoenixstraat
16

Toezegging

Pfh. Stand van zaken

College zegt toe medio 2018, na
oplevering van alle
infrastructurele werken, te
bekijken of door gewijzigde
omstandigheden de nu geheim
verklaarde documenten
openbaar gemaakt kunnen
worden.
College zegt toe:
- medio 2017 de Parkeernota
aan te scherpen en de door de
STIP-fractie bij de commissie
verzamelde wensen en ideeën
daarbij mee te nemen.

LH

Medio 2018

LH

Ad 3: 1e kwartaal
2018

College zegt toe bij de
LH
aanbesteding van de aanleg van
het Van Leeuwenhoekpark social
return mee te nemen in de
werkzaamheden van de
aannemers en de raad daarover
te informeren.
College zegt toe:
- bij het voornemen tot verkoop
LH
van in het oog springend en/of
politiek gevoelig vastgoed, dit te
melden aan de raad en ook aan
te geven welke (verkoop)
procedure het college wil gaan
hanteren zodat de raad de
mogelijkheid heeft hier het debat
over te voeren;
- bij de eerstvolgende
LH
actualisering, in het najaar van
2017, van de vastgoedstrategie
de woonvisie op te nemen.

Aanbesteding staat
gepland voor 2019

Ad 1: Staand

e

Ad 2: 1 kwartaal
2018

52

17-17

17-18

17-24

17-25

17-28

18-01

18-03

Cie. R&V
10 okt. 2017

Cie. R&V
10 okt. 2017

Raadsvoorstel
nota grondbeleid en
grondprijs-beleid
2017-2020
College van
B&W:
parkeervisie
Nieuw Delft

College zegt toe:
1. met ingang van dit jaar
jaarlijks een externe versie van
de nota op te stellen.

LH
Ad 1: 1e kwartaal
2018

College zegt toe voor het eind
LH
van het jaar de aantallen
restcapaciteit met verwijzing
naar parkeergarages, etc.
inzichtelijk te maken en aan de
raad te sturen.
Raad
Programmabegr College zegt toe met
LH
9 nov. 2017 oting
ondernemers in overleg te gaan
2018-2021
om te bekijken waar zij een
bijdrage kunnen en willen
leveren aan handhaving van
hinderlijk gestalde fietsen op
straat.
Cie. R&V
Raadsvoorstel
College zegt toe:
LH
21 nov. 2017 uitbreiding
- de raad in het 1e kwartaal
parkeer2018 een uitgewerkt verhaal van
gebieden C, D
een mogelijk verenigingsen E.
parkeerproduct toe te sturen;
- de raad in het 1e kwartaal
2018 een eerste opzet van een
nieuwe vorm van
draagvlakmeting toe te sturen.

Raad
Raadsvoorstel
30 nov. 2017 vaststelling
bestemmingsplan Reinier de
Graafweg
2018
Cie. R&V
Raadsvoorstel
e
23 jan. 2018 2 fase
overdracht
taken uitvoering
straat-parkeren
naar Parkeren
Delft

Cie. R&V
20 febr.
2018

Raadsvoorstel
inzake deel 2
fietsparkeren
Delft

College zegt toe bewoners te
betrekken bij de realisatiefase
van de Reinier de Graafweg.

LH

College zegt toe:
LH
- van de managementrapportage van Parkeren Delft
een bestuurlijke rapportage te
maken en deze rapportage aan
de raad te sturen;
- een jaar na de start van fase 2
IPD de balans op te maken en
de evaluatie van het
totaalpakket eind 2019 met de
raad te delen.
College zegt toe de raad jaarlijks LH
door middel van een
voortgangsrapportage te
informeren over de voortgang
van de maatregelen, inclusief
bijsturingsmogelijkheden.

1e kwartaal 2018
Zie brief college
wk 11, nr. 3653189.

3e kwartaal 2018

Ad 1: 1e kwartaal
2018. Zie
raadsvoorstel
wk 12, nr. 3653253.

Ad 2: 1e kwartaal
2018. Zie raadsvoorstel wk 5, nr.
201805012.
3e kwartaal 2018

e

Ad 1: 2 kwartaal
2018

Ad 2: Eind 2019.

2e kwartaal 2019
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Relevante websites
- Bereikbaar Delft;
- Parkeren Delft + ParkerenDelft B.V;
- Spoorzone Delft;
- Nieuw Delft.
Contactpersonen
- Harry van Dongen, Marjon Bouwkamp, programmeurs Ruimte (ambtelijke
organisatie), Isidoor Hermans (directeur OBS);
- Peter van der Valk, commissiegriffier (griffie).
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Doelstelling Goede openbare ruimte (cie. Ruimte en Verkeer)
Algemene inleiding/aandachtspunten
Openbare ruimte
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte heeft als doel het in stand houden van
een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte, waar het goed toeven is. Dit houdt in het
openbaar groen, verlichting, zwerfafval, etc. Er zijn twee soorten onderhoud van de
openbare ruimte: groot onderhoud en regulier onderhoud. Het niveau van onderhoud is
gericht op de ondergrens (het zogenaamde CROW niveau ‘C’) van duurzaam technische
instandhouding waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Het merendeel van de stad
wordt op niveau ‘C’ onderhouden, met uitzondering van de binnenstad en Agnetapark, dat
wordt op niveau ‘B’ onderhouden. Ook het onderhoud van de riolering en reiniging
(afvalinzameling en verwerking) vallen onder deze doelstelling.
Afvalbeleid
In 2015 is door de raad besloten tot het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen. De basis
hiervan wordt gevormd door de gedachte dat reststoffen bij huis worden opgehaald en dat
restafval moet worden weggebracht. Voor een groot deel van de stad betekent dit dat de
minicontainer voor restafval wordt vervangen door een minicontainer voor Plastic, Metaal en
Drankenkartons (PMD). Dit is inmiddels ingevoerd in de wijk Hof van Delft, en wordt
voorbereid voor de wijk Harnaschpolder. Hoogbouw en de binnenstad vormen hierbij
bijzondere aandachtspunten.
Reiniging vormt een gesloten circuit. Dit betekent dat alle kosten die worden gemaakt voor
het inzamelen van huishoudelijk afval worden doorberekend aan de bewoners van Delft. De
opbrengsten mogen alleen hieraan worden besteed, en het tarief mag maximaal
kostendekkend zijn. De financiën staan onder druk door een wijziging in de toerekening van
de kosten aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast zullen de verwerkingskosten voor
restafval gaan stijgen. Het tarief van reiniging maakt deel uit van het zgn. woonlastenmandje,
en is daarmee één van de drie tarieven die bepalend zijn voor de hoogte van de woonlasten
voor de bewoners van Delft. Het tarief behoort tot een van de hoogste van Nederland.
Er loopt een nader onderzoek naar de tariefontwikkeling in de afgelopen jaren en naar de
toedeling van de kosten tussen één en meerpersoonshuishoudens.
Avalex
De afvalinzameling en verwerking wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling
Avalex. Zes gemeenten zijn lid van Avalex (Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk,
Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Delft). Sinds 15 februari 2018 is Avalex een
bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Dit is een tijdelijke situatie. In het najaar van 2018 moeten
de raden van de deelnemende gemeenten een definitief besluit nemen over de toekomst van
Avalex. In het document “Besluiten Governance Avalex” staan de uitgangspunten die de
gemeenteraden hebben vastgesteld met betrekking tot dit traject.
Grondwateronttrekking
DSM pompte vanaf 1916 grondwater omhoog ten bate van de koeling van hun chemische
processen. Sinds 2009 is dit voor DSM niet meer nodig en werd er een gemeenschappelijke
regeling ingesteld om het pompen van grondwater over te nemen. Het plotseling stoppen
van het oppompen van grondwater kan namelijk negatieve gevolgen hebben. Tussen 20092015 zijn stappen ondernomen door de drie deelnemers (provincie, hoogheemraadschap en
gemeente Delft) om de omgeving voor te bereiden op het stapsgewijs stoppen van het
oppompen van het grondwater. In 2015 zijn deze voorbereidingen afgerond en is de GR
ontbonden, met daaruit vloeiend financiële afspraken tussen het hoogheemraadschap en de
gemeente Delft. Deze staan nader beschreven in het document “GR beheer
Grondwateronttrekking Delft Noord”.
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Themabijeenkomst inwerkprogramma
Meer informatie over dit onderwerp krijgt u tijdens de themabijeenkomst over Schoon en
Heel (Avalex) op 26 april 2018.
Kaderstellende documenten
- Besluiten governance Avalex (vastgesteld 1 februari 2018)
- Besluiten governance Avalex (vastgesteld 21 december 2017);
- GR Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord (vastgesteld 28 januari 2016);
- Nieuw afvalbeleid: omgekeerd inzamelen (vastgesteld 24 september 2015).
Openstaande moties
Nr. Oorsprong Dossier Onderwerp Motie
Pfh. Stand van zaken
9
Raad 1
Motie
Onderzoek College wordt opgedragen om
SB 1e kwartaal 2018
dec. 2016 8.1.1
scenario’s scenario’s uit te werken van
GR Avalex financiële en bestuurlijke
Zie brief DB
consequenties voor:
Avalex DDL 131. het uittreden van;
07-2017, wk 28,
2. voortzetting op huidige voet van;
nr. 3074267.
3. stopzetten van de
gemeenschappelijke regeling
Afdoening motie
Avalex;
gekoppeld aan
4. omzetten naar een overheidstoezegging 17-29
NV inclusief de mogelijkheid van
en 17-30.
garantstelling van gemeente bij
hernieuwd aangaan van leningen;
5. verkoop van Avalex aan een
marktpartij en deze scenario’s voor
te leggen aan de raad voor
bespreking.
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Openstaande toezeggingen
Nr.
17-12

Oorsprong
2017
Raad
1 juni 2017

Onderwerp

Toezegging

Actuele motie
fractie CU
inzake
grondwateronttrekking
Delft Noord
reductie

College zegt toe
- de raad te informeren over een SB
regeling voor een eventuele
tegemoetkoming voor bewoners
die te maken krijgen met de
overlast door het reduceren van
het grondwater.
En zegt toe het dictum uit de
ingetrokken motie uit te voeren:
- een "(online)kenniscentrum" in
te richten waar pandeigenaren
terecht kunnen voor informatie
over o.a. de afbouw van de
grondwateronttrekking;
de monitoring van
grondwaterstanden; de (grenzen
aan de) zorgplicht van de
gemeente en de eigen
verantwoordelijkheid van
pandeigenaren; adviezen over
mogelijke maatregelen tegen
veranderingen in de
grondwaterstanden ter
voorkoming van schade; en een
gemeentelijk loket voor vragen en
advies;
- de raad minimaal een keer per
jaar te informeren over de
ontwikkelingen van de reductie
op de grondwateronttrekking (o.a.
monitoring/ overleg met
pandeigenaren/ overleg over
schadeafhandeling met het
hoogheemraadschap)
e
College zegt toe de raad eind 3
SB
kwartaal / begin
e
4 kwartaal 2017 in overleg met
het HHS een uitgewerkt pakket
aan maatregelen ter verbetering
van de zwemwaterkwaliteit in de
Delftse Hout toe te sturen.
College zegt toe de succesvolle
SB
voorbeelden van
graffitiverwijdering op andere
plekken in de stad te herhalen.

17-14

Raad
29 juni 2017

Raadsvoorstel
Kadernota
2017:
Delft in balans

17-15

Raad
29 juni 2017

Raadsvoorstel
Kadernota
2017:
Delft in balans

Pfh. Stand van zaken

Ad 1: Februari
2018

Ad 2: Februari
2018

Februari 2018

Februari 2018
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17-29

Cie. R&V
13 dec.
2017

Raadsvoorstel
besluiten
governance
Avalex

17-30

Raad
21 dec.
2017

Raadsvoorstel
besluiten
governance
Avalex

18-04

2018
Raad
8 maart
2018

Interpellatieverzoek
fractie OD:
het nieuwe
inzamelen
door Avalex

College zegt toe de raad in het
LH
1e kwartaal 2018 een overzicht te
sturen over de
kostenontwikkeling van de
afvalinzameling in Delft voor en
tijdens de deelname aan de
GR Avalex.
College zegt toe, in aanvulling op SB
de collectieve onderzoeken, voor
Delft de kosten van uittreden in
beeld te brengen en de kosten uit
te rekenen als Delft zelf zou
aanbesteden.

1e kwartaal 2018
Zie tevens motie 8.1.1
raad 1 december
2017.

College zegt toe aan het eind
van ieder kwartaal de raad
kwartaalrapportages toe te
sturen waarin de resultaten van
de diverse afvalstromen zijn
opgenomen.

2 kwartaal 2018

LH

1e kwartaal 2018
Zie tevens motie 8.1.1
raad 1 december
2017.

e

Relevante websites
- Afvalinzameling Delft;
- Avalex.
Contactpersonen
- Marjon Bouwkamp, programmeur Ruimte (ambtelijke organisatie);
- Peter van der Valk, commissiegriffier (griffie).
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Doelstelling Duurzame stad (cie. Ruimte en Verkeer)
Algemene inleiding/aandachtspunten
De ambities voor een duurzame stad Delft zijn vastgelegd in de Duurzaamheidstrategie
“Bouwen aan een duurzaam Delft, strategische keuzes op weg naar 2040”. Deze strategie is
in 2017 aan de gemeenteraad verstuurd en besproken in de overlegvergadering van de
commissie Ruimte en Verkeer van 23 januari 2018.
De centrale vraag is hoe de stad verder te ontwikkelen als een leefbare en vitale stad die
aansluit op onze huidige behoeften en die van toekomstige generaties. Deze ambities zijn
neergelegd in vier pijlers:
 Groen, blauw en gezond
 Klimaatadaptatie
 Energie
 Circulaire economie
Groen, blauw en gezond
In de pijler Groen, blauw & gezond plaatsen we de thema’s die invloed hebben op een
(blijvend) gezonde leefomgeving voor mens en dier. Denk aan de luchtkwaliteit, maar ook de
manier waarop leefomgeving en natuur bijdragen aan een gezond leefgedrag, leefklimaat en
sociale cohesie. De pijler Groen, blauw en gezond vertalen we in de ambitie: de buitenruimte
in en om de stad blijft voor mens en dier op minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau bij een groei
van de stad.
Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met extreme gebeurtenissen zoals hevige
regenbuien, periodes van droogte en hitte. We kunnen ons voorbereiden op deze
klimaatverandering, door de ruimtelijke inrichting van Delft aan te passen zodat we ook in de
toekomst veilig/prettig wonen, werken en recreëren. Het aanpassen aan klimaatverandering
heet klimaatadaptatie. Sinds 2017 is klimaatadaptatie ook onderdeel van het
deltaprogramma. De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is een transitie naar
een klimaatbestendige en water robuuste ruimtelijke inrichting in 2050. Tussendoel is dat
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in 2020 klimaatbestendig en water robuust
handelen hebben vastgelegd in hun beleid.
Energie
De transitie in de energievoorziening heeft urgentie. Delft heeft als doelstelling om in 2050
geen CO2-emissie meer van fossiele brandstoffen uit te stoten. Dit betekent dat bijna 56.000
woningen en circa 6.000 bedrijven worden voorzien van hernieuwbare warmte en
elektriciteit.
Met het Uitvoeringsprogramma Delft energieneutraal 2050 voor de periode 2017 – 2020 ligt
het accent op:
 Het aardgasvrij maken van de eerste wijken in Delft in combinatie met de overgang
naar een alternatieve vorm van warmtelevering.
 We dragen zorg voor optimale benutting van aanwezige ruimte in de ondergrond en
voorkomen ondoelmatig gebruik door gesloten bodemenergiesystemen. Dit doen we
aan de hand van het ons ter beschikking staande wettelijk instrumentarium.
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Circulaire economie
De circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten
en grondstoffen maximaliseert en waarde vernietiging minimaliseert. Dit is anders dan in het
(huidige) lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het
einde van hun levensduur worden vernietigd. Het circulaire systeem kent twee kringlopen
van materialen: een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in
de natuur, en een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) of grondstoffen zo
zijn ontworpen en worden gehanteerd dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw
gebruikt kunnen worden.
Als gemeente spelen we een belangrijke rol in vele kringlopen, bijvoorbeeld als wettelijk
verantwoordelijke voor het inzamelen van huishoudelijk afval, als grondbeheerder en
regiepartner in bouwprocessen. Daarnaast hebben wij vanuit onze verantwoordelijkheid voor
de openbare ruimte ook een cruciale rol bij aanleg en beheer van de openbare ruimte. Dit
alles maakt ons als gemeente een uitgelezen partner om het verder uitbouwen van een
circulaire economie vorm te geven.
Kaderstellende documenten
- Bouwen aan een duurzaam Delft (commissie R&V 23 januari 2018);
- Delft Energieneutraal 2050, Uitvoeringsprogramma 2017-2020 (vastgesteld 29 juni
2017, commissie R&V 21 september 2017 en raad 28 september 2017).
Openstaande moties
Nr.
10

Oorsprong
Raad
29 juni 2017

Dossier
Motie
8.1.13

Onderwerp
Samen maken
we Delft groener

Motie
Pfh. Stand van zaken
e
College wordt verzocht om:
SB 1 kwartaal 2018
1. in het actieplan Duurzaamheid
concrete acties te benoemen
waarmee de inwoners van Delft
worden uitgenodigd om zelf
maatregelen te nemen die goed zijn
voor de klimaatadaptatie en
biodiversiteit;
2. daarbij samenwerking te zoeken
met logische partners
zoals het Hoogheemraadschap van
Delfland en
Duurzaamheidscentrum De
Papaver.
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11

Raad
28 sept.
2017

Motie
8.5.4

12

Raad 28
sept. 2017

Motie
8.5.5

Sneller
energieneutraal
onder Delftse
daken

College wordt verzocht:
SB
1. Via platforms als G32 en
VNG in te zetten op versterking
van noodzaak en urgentie van
energieneutraliteit door
verduurzaming van corporate-,
bedrijfs- en privaat vastgoed;
2. Te onderzoeken hoe
versnelde energieneutraliteit
van dat vastgoed kan worden
bereikt door de eigenaren bij
hun overgang naar
energieneutraal maximaal te
ontzorgen en
stimuleren;
3. Daarbij ook financiële
instrumenten zoals het via
lagere leges belonen van extra
energiezuinigheid van (ver)
bouwwerken, in Enschede met
succes beproefd, te bezien;
4. Over een en ander verslag te
doen in samenhang met de
Duurzaamheidsstrategie met
verslaglegging in de Kadernota
2018 en dan ook gelijk de
doorwerking van goede
versnellingsprojecten in de
Uitvoeringsprogramma's van
Delft Energieneutraal 2050 te
regelen, incl. budgettaire
dekking.
Energieneutraa College wordt verzocht:
SB
l in eigen huis
1. Bij de Kadernota 2018
concrete aanvullende acties te
benoemen gericht op het
versneld bereiken van
energieneutraliteit van het eigen
vastgoed en het
maatschappelijk vastgoed, en
de doorwerking van die acties in
het Uitvoeringsprogramma;
2. Dan ook te borgen dat het
budget voor deze acties binnen
de Uitvoeringsprogramma's van
Delft Energieneutraal 2050, of
een geschikt ander bestaand
budget zoals Agenda
Stad, voldoende is.

e

2 kwartaal
2018

e

2 kwartaal
2018
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Openstaande toezeggingen
Nr. Oorsprong Onderwerp
Toezegging
Pfh. Stand van zaken
2015
15- Raad 5
Programmabegroting College zegt toe om de raad te SB Februari 2018
27 nov. 2015 2016-2019
informeren over de landelijke en
technische ontwikkelingen
m.b.t. zonnepanelen en de
mogelijkheid om deze zonder
sneltoetscriteria te plaatsen in
een beschermd stadsgezicht.
2016
16- Cie. Alg.
Brief college inzake College zegt toe de raad vóór
SB Februari 2018
06 (Delfts
s.v.z. transitie
het zomerreces 2016 een
Uurtje) 21 kinder-boerderij en
update te sturen over de stand
jan. 2016
water-speeltuin
van zaken verzelfstandiging
Tanthof
kinderboerderij en
waterspeeltuin Tanthof en
Delftse Hout.

Contactpersonen
- Liesbeth van Rietschoten, programmeur Ruimte (ambtelijke organisatie);
- Peter van der Valk, commissiegriffier (griffie).
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Doelstelling Veilige Stad (cie. Economie, Financiën en Bestuur)
Algemene inleiding/aandachtspunten
Openbare Orde en Veiligheid
De burgemeester is als eenhoofdig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de handhaving van
de openbare orde en veiligheid. Van oudsher heeft de burgemeester al diverse
bevoegdheden die hun grondslag vinden in algemene bepalingen in de Gemeentewet. Van
recentere datum zijn daar diverse – meer specifieke - bepalingen in de Gemeentewet aan
toegevoegd, zoals rond preventief fouilleren, cameratoezicht en maatregelen om (voetbal
gerelateerde) overlast te beperken. Daarnaast zijn er in bijzondere wetten burgemeesterlijke
bevoegdheden opgenomen voor specifieke situaties: van de Wet tijdelijk huisverbod tot de
Drank- en Horecawet; van de Opiumwet tot de Wet Bibob.
Elke vier jaar wordt een beleidskader integrale veiligheid vastgesteld door de raad. Het
integrale beleidskader is een verzameling van onderwerpen die de veiligheid van Delft raken.
In het beleidskader worden de prioriteiten vastgesteld. Deze prioriteiten zijn inbreng voor een
regionale beleidskader, waarin de gemeentes een advies gegeven over de prioriteiten van
de politie. De prioriteiten vastgelegd in het gemeentelijke beleidskader bepalen waar
Toezicht en Handhaving het meeste inzet op pleegt. Het is een beleidskader dat
verschillende portefeuillehouders aangaat, denk aan verkeersveiligheid, huiselijk geweld of
externe veiligheid. De burgemeester is in deze verantwoordelijk voor de openbare orde en
veiligheid.
Toezicht en Handhaving (T&H) zijn een belangrijke schakel in de keten van veiligheid. Door
voldoende toezicht en handhaving (indien noodzakelijk), wordt het naleefgedrag van
inwoners en bezoekers vergroot. Dit komt ten goede aan de veiligheidsbeleving.
Fysieke Leefomgeving
Het college moet elk jaar de uitvoering van de VTH-taken binnen de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verantwoorden en de raad informeren over het plan voor
uitvoering van deze taken voor het komende jaar. Dit gebeurt middels het VTH-Jaarplan. Het
jaarplan 2018 is op zes februari jl. vastgesteld door het college.
In het meerjarig VTH-uitvoeringsbeleid is vastgelegd hoe wij in Delft omgaan met
vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo. Dit meerjarige beleid is in 2016
vastgesteld.
Verbonden Partijen
Omgevingsdienst Haaglanden
De uitvoering van de VTH-taken milieutoezicht is uitbesteed aan de Omgevingsdienst
Haaglanden (ODH). Gemeenten zijn verplicht om deze taak onder te brengen bij een
omgevingsdienst. De portefeuillehouder is lid van het algemeen bestuur van de ODH.
Veiligheidsregio Haaglanden
De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH )behartigt de belangen van de gemeente op het
gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige
hulpverlening.
Themabijeenkomst inwerkprogramma
Meer informatie over dit onderwerp krijgt u tijdens de themabijeenkomst over Veiligheid op
25 april 2018.
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Kaderstellende documenten
Beleidskader veiligheid en handhaving 2015-2018;
Update 2017 over de stand van zaken van het beleidskader.
Openstaande moties
N.v.t.
Openstaande toezeggingen
201710

Raad
29-062017

Kadernota 2017

Burgemeester Van BijsterveldtVliegenthart zegt toe de raad
vóór de Kadernota 2018 een
evaluatie te sturen over de inzet,
uitbreiding en workload van de 3
fte. handhaving.

MB

201712

EFB
07-092017

College van B&W:
evaluatie 7-meting
veiligheidsbeleving
op en rond station
Delft (week 30, nr.
3082925)

MB

201720

EFB
16-112017

Raadsvoorstel
Actualisering APV
Delft (week 38, nr.
3117876)

201721

EFB
16-112017

Raadsvoorstel
Actualisering APV
Delft (week 38, nr.
3117876)

Burgemeester Van BijsterveldtVliegenthart zegt toe om over
twee jaar een, in principe,
afrondend onderzoek te doen
naar de veiligheid bij de
tramhalte en omgeving, de
fietsenstalling en op het
stationsplein; gerelateerd aan het
Lokaal Veiligheid Arrangement
(LVA).
Burgemeester Van BijsterveldtVliegenthart zegt toe de
beleidsregels om te kunnen
ingrijpen bij woningoverlast ter
kennisname aan de commissie te
zenden.
Burgemeester Van BijsterveldtVliegenthart zegt toe aspecten op
het gebied van paracommerciële
activiteiten nader te
onderzoeken, waarbij de aanpak
van Leiden wordt betrokken, en
daarover aan de raad terug te
koppelen.

Wordt
toegezonden
voorafgaand aan
Kadernota 2018
die in het tweede
kwartaal 2018
verschijnt.
2019.

MB

Tweede kwartaal
2018.

MB

Tweede kwartaal
2018.

Contactpersonen
- Berry van der Ven, programmeur (ambtelijke organisatie);
- Peter Bosch, commissiegriffier (griffie).
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Stad en Bestuur
Doelstellingen Verbindende overheid, Regiegemeente, Dienstverlenende gemeente
(cie. Economie, Financiën en Bestuur)
Algemene inleiding/aandachtspunten
Doelstelling Verbindende overheid
Onder de doelstelling Verbindende Overheid vallen alle activiteiten die het mogelijk maken
dat het college van B&W zo goed mogelijk kan besturen. Naast de ambtelijke capaciteit gaat
het ook om het beheer en de exploitatie van het stadhuis en alle activiteiten rondom
verkiezingen en referenda.
Daarnaast valt hieronder ook alles wat er gebeurt rondom bestuurlijke samenwerking en
internationaal beleid. Delft behaalt veel van haar bestuurlijke doelstellingen op regionaal
niveau (MRDH) en met partners. Op Europees niveau wordt samen met lokale en regionale
partners ingezet om financiële middelen te werven bij Europese fondsen.
Op 1 november 2016 hebben de gemeente Delft en de TU Delft het ‘Convenant 2016-2026
TU en gemeente Delft voor de verdere ontwikkeling van de campus en stad’ getekend. Het
convenant vormt een bundeling van afspraken om de samenwerking tussen de universiteit
en de stad duurzaam te versterken. Het doel van de samenwerking is het vormen van een
sterke combinatie van stad en universiteit die internationaal concurrerend is. Het convenant
is in 2017 uitgewerkt in drie inhoudelijke thema-adviezen die eind september 2017 zijn
vastgesteld door beide colleges:
 Thema 1: stad als campus, campus als stad
 Thema 2: ecosysteem voor kennis en economie
 Thema 3: universitaire gemeenschap, stad en inwoners
De inhoudelijke uitwerking van het TU Convenant valt onder de desbetreffende inhoudelijke
doelstellingen. De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang.
Themabijeenkomst inwerkprogramma
Meer informatie over bovenstaande onderwerpen krijgt u tijdens de themabijeenkomst over
Regionale opgaven en regionale samenwerking (MRDH) op 29 mei 2018.
Doelstelling Dienstverlenende gemeente
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor dienstverlening aan bewoners, bedrijven en
andere organisaties in de stad. Voorbeelden van deze producten en diensten zijn:
paspoorten, rijbewijzen, trouwen, aangifte doen van geboorte of overlijden, uittreksel uit
basisregistratie, uitkeringen en vergunningen. Bij de gemeente Delft worden deze diensten
uitgevoerd door het klantcontactcentrum (KCC). Op dit moment wordt de Visie op
Dienstverlening geactualiseerd.
Sinds 2013 is Delft deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling RBG, met de
waterschappen Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard,
Hoogheemraadschap Delfland en de gemeenten Vlaardingen (2014) en Schiedam (2015).
De RBG voert de heffing (inclusief bezwaar en beroep), incasso en kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen en een aantal andere heffingen, zoals afvalstoffen- en
rioolheffingen en een deel van de leges, uit. Dit gebeurt in een gecombineerde aanslag met
de waterschapheffingen. In 2017 bedroeg de opbrengst ruim 56 miljoen euro. Daarnaast
heeft de gemeente de WOZ taak overgedragen aan de RBG. De RBG is uitvoerder van de
taken die zijn benoemd in de GR. Het beleid is als taak bij de gemeente achtergebleven, met
name is dit het vaststellen van de verordeningen en tarieven door de raad.
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Doelstelling Regiegemeente
Rolneming, deelnemingen en verbonden partijen
De gemeente Delft is, evenals andere overheden, actief in netwerken van beleids- en
uitvoeringsorganisaties. Met een aantal van die organisaties onderhoudt de gemeente
financiële en/of bestuurlijke banden. Die verbindingen staan bekend als “deelnemingen”,
maar een bepaalde groep daarvan noemen we in overeenstemming met de gemeentelijke
begrotingsvoorschriften “verbonden partijen”. Als er sprake is van een participatie in een
organisatie met alleen een bestuurlijk of een financieel belang, dan spreken we over een
deelneming. Een verbonden partij is een privaat- of publiekrechtelijke organisatie, waarin de
gemeente én een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang
wordt gesproken als er zeggenschap bestaat op basis van stemrecht of een
vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Er is een direct financieel belang
wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, of als er een
financiële aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
De vastgestelde Nota Rolneming 2016 - 2020 “Vasthouden en loslaten” is het kader om
keuzes maken in de rollen die we als overheid innemen, die keuzes in praktijk te gaan
brengen en de consequenties daarvan helder krijgen. Met behulp van de
overheidsparticipatietrap (reguleren – regisseren – stimuleren – faciliteren – loslaten) wordt
bepaald welke taak bij wie thuishoort. Het afwegingskader rolneming dat in de nota
beschreven is passen we toe bij beleidsafwegingen. Bij deelname aan verbonden partijen
(deelnemingen) gelden specifieke regels, deze zijn vastgelegd in de nota Verbonden partijen
Delft 2018-2021.
Subsidies
Sinds de hervorming van het subsidiestelsel in 2014 kent de gemeente Delft nog twee
soorten subsidies, namelijk de prestatie- en stimuleringssubsidie. Via de stimuleringssubsidie
worden op verschillende beleidsdoelstellingen subsidies aan maatschappelijke instellingen
en burgerinitiatieven uitgekeerd. Een prestatiesubsidie is een subsidie aan een organisatie
die een specifieke taak voor de gemeente uitvoert. Deze organisaties dragen bij aan de
gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De afgelopen periode is het huidige subsidiestelsel
geëvalueerd en ligt er nu een voorstel bij de raad om het subsidiestelsel te actualiseren voor
de periode 2019-2022.
Informatievoorziening
Informatievoorziening is een belangrijk onderdeel van dienstverlening door de gemeente.
In 2017 is de ‘Visie en informatiestrategie 2017-2020’ door het college vastgesteld. Het gaat
over onderwerpen als gegevensmanagement, informatiebeheer, informatiebeveiliging, inzet
van business intelligence en van informatietechnologie. In aanvulling hierop heeft het college
in het eerste kwartaal van 2018 de nota ‘lnformatiebeveiligingsbeleid 2017-2019’ vastgesteld.
In deze nota worden de uitgangspunten, randvoorwaarden en hoofdlijnen van het
informatiebeveiligingsbeleid voor de gemeentelijke organisatie vastgelegd. De nota is een
vertaling van het normenkader van de Baseline lnformatiebeveiliging Gemeenten (BIG) naar
de gemeentelijke praktijk in Delft.
Privacy
Omdat overheidsorganisaties steeds meer opereren in een netwerk van organisaties en
instellingen, wordt informatie delen aan de ene kant en denken vanuit de wensen en
behoeften van partners en klanten aan de andere kant steeds belangrijker. Onder invloed
van technologische ontwikkelingen worden deze zaken ook eenvoudiger. Daar tegenover
staat dat we als overheidsorganisatie ook een verantwoordelijkheid hebben om onze
gegevens en die van onze burgers te beschermen tegen inbreuk en misbruik
Door middel van de ‘Wet Open Overheid’ wordt de openbaarheid van informatie
gestimuleerd.
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) richt zich op het (beter)
beschermen van gegevens in dit speelveld van samen organiseren en open
informatievoorziening. In het eerste kwartaal 2018 heeft het college de nota ‘Privacybeleid’
vastgesteld, waarmee de nieuwe regelgeving geïmplementeerd wordt.
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft Rijswijk
Delft en Rijswijk hebben in 2014 een bedrijfsvoeringorganisatie opgericht voor de standaard
uitvoerende IT-diensten. Begin 2018 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de GRB DelftRijswijk. Op basis van deze evaluatie heeft de raad toestemming verleend aan het college
om de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft/Rijswijk te continueren tot (in
ieder geval) 1 juli 2021.
Kaderstellende documenten
 Nota Rolneming 2016-2020: College van B&W: Nota Rolneming Delft.pdf
 Raadsvoorstel en Nota Verbonden Partijen 2018-2021
 Voorstel aan de leden van de gemeenteraad inzake actualisatie subsidiestelsel
2019-2022 (ontvangen week 11 2018; wordt na de verkiezingen behandeld door
nieuwe raad)
 Visie en informatiestrategie 2017-2020;
 Nota lnformatiebeveiligingsbeleid 2017-2019:
 Nota Privacybeleid
 Raadsvoorstel inzake gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Delft-Rijswijk,
Evaluatierapport gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Delft-Rijswijk en
Brief college inzake evaluatie gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering.
Doelstelling Bedrijfsvoering (Overhead)
Vanaf het begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een apart overzicht van de
kosten van de overhead op te nemen in het programmaplan. Dat is afgesproken om de raad
meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en
haar meer zeggenschap te geven over die kosten. Om te kunnen vaststellen welke kosten
onder de overhead vallen, is door de VNG de volgende definitie opgesteld: “alle kosten die
samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces”.
Hieronder worden de belangrijkste onderdelen van bedrijfsvoering kort geïntroduceerd.
Inkoop
De beleidsmatige doelstellingen voor het inkopen die de Delftse organisatie zichzelf stelt aan
de hand van collegedoelstellingen, regelgeving en inkoopontwikkeling zijn vastgelegd in het
Inkoopbeleid 2017. Een onderdeel van het inkoopbeleid is het Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen. Delft heeft in december 2017 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
ondertekend. Ondertekening van het Manifest betekent dat de gemeente bij de inkoop van
diensten en goederen (inclusief werken) in alle fasen van het inkoopproces rekening houdt
met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid.
Personeel en inhuur
De omvang van het personeelsbestand bedroeg per 31-12-2016 802,22 fte. Voor externe
inhuur wordt gekozen zodra de vraag naar capaciteit of kennis niet binnen de staande
organisatie kan worden ingevuld. De externe inhuur lag in 2016 op 20% van de loonsom.
De afgelopen jaren is een aantal onderdelen van de gemeentelijke organisatie
verzelfstandigd (Begraven, Instituut Sociaal Raadslieden, Toegang en Parkeren). Met ingang
van 1 januari 2020 gaat de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. Deze wet
zorgt ervoor dat ambtenaren per die datum (bijna) dezelfde rechtspositie krijgen als
werknemers in het bedrijfsleven.
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Nationale Ombudsman
Klachten van burgers en ondernemers worden door de gemeente behandeld via de
klachtenprocedure. Als de klager het niet eens is met de afhandeling, dan kan hij zich richten
tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman registreert de verzoekschriften
(klachten) die worden ontvangen over de gemeente Delft.
Als er naar aanleiding van het onderzoek een rapport wordt uitgebracht, dan wordt deze
gelijktijdig aan het college en aan de raad aangeboden. De Nationale Ombudsman stelt ook
op eigen initiatief onderzoeken in. De gemeente kan hiervoor worden verzocht om mee te
werken. De algemene rapporten worden eveneens gelijktijdig door het college (via de
desbetreffende programmeur) en de raad ontvangen. De raad ontvangt jaarlijks van de
nationale ombudsman het overzicht met het aantal behandelde verzoekschriften.
Adviescommissie voor bezwaarschriften en ambtelijk horen
De gemeenteraad heeft een onafhankelijke, externe Adviescommissie voor bezwaarschriften
ingesteld die tot taak heeft het gemeentebestuur te adviseren over een te nemen beslissing
op een bezwaarschrift dat is gericht tegen een besluit van het college van B&W, de raad of
van de burgemeester. De samenstelling en werkwijze van de Adviescommissie is in de
Verordening Adviescommissie voor bezwaarschriften Delft geregeld. Ieder jaar brengt de
Adviescommissie van haar werkzaamheden verslag uit aan het college van B&W en de
gemeenteraad.
De gemeente maakt sinds 1 juli 2015 voor de bezwaarafhandeling gebruik van het
zogenoemde gemengde model. Bepaalde categorieën bezwaarschriften worden, net zoals
voorheen, via de Adviescommissie bezwaarschriftencommissie afgehandeld en bepaalde, in
het Statuut ambtelijk horen aangewezen, categorieën bezwaarschriften kunnen ook via
ambtelijk horen worden afgedaan. In 2016 is de evaluatie gemengd model eerste fase
uitgevoerd. De tweede fase van het gemengde model wordt op dit moment conform afspraak
met de raad geëvalueerd onder leiding van Adviesbureau Berenschot.
Kaderstellende documenten:

Inkoopbeleid: College van B&W: inkoopbeleid gemeente Delft 2017-2020.pdf

Jaarrapportage Nationale ombudsman 2016:
College van B&W: overzicht verzoekschriften Nationale Ombudsman 2016.pdf

ACB jaarverslag en collegereactie 2016:
College van B&W: beleidsreactie bij het jaarverslag over 2016 van de
Adviescommissie voor bezwaarschriften

Stukken evaluatie gemengd model:
College van B&W: evaluatie invoering gemengd model ambtelijk horen.pdf

Verordening Algemene Commissie Bezwaarschriften:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Delft/CVDR594
81/CVDR59481_5.html
en aanwijzingsbesluit:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Delft/CVDR594
81/CVDR59481_5.html

Raadsvoorstel Internationaal Beleid 2018-2020:
https://ris.delft.nl/internet/vergaderpunt-documenten_3587/item/voorstel-aan-degemeenteraad-inzake-internationaal-beleid-2018-2020_67087.html
Openstaande moties
N.v.t.
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Openstaande toezeggingen
201614

EFB
07092016

Evaluatie
invoering
gemengd model
ambtelijk horen
(week 28, nr.
2822009).

201615

EFB
07092016

Evaluatie
invoering
gemengd model
ambtelijk horen
(week 28, nr.
2822009).

201711

Raad
29062017

Kadernota 2017

201722

EFB
16112017

Bespreking
Jaarverslag 2016
Adviescommissie
Bezwaarschriften
(incl.
beleidsreactie
college; week
38, nr. 3125424)

201723

Raad
30112017

Voorstel van het
college aan de
gemeenteraad
inzake
vaststelling
Internationaal
Beleid 20182020 (nr.
3112806).

Wethouder Harpe zegt toe
om de volgende evaluatie
over het gemengd model
eind 2017 toe te zenden en
daarbij een exacte
vergelijking te maken tussen
het ambtelijk horen en de
bezwaarschriftencommissie.
Daarbij wordt tevens een
opsplitsing gemaakt naar
onderwerpen waarop
ambtelijk horen en
bezwaarschriftencommissie
is toegepast.
Wethouder Harpe zegt toe bij
de volgende evaluatie de
impact van uitbreiding van
ambtelijk horen op de
organisatie mee te nemen.

LH

Evaluatie volgt in het 2e
kwartaal 2018. Door
beperkte instroom van
bezwaarschriften (een
landelijke tendens) loopt de
evaluatie vertraging op gelet
op het minimale aantal dat
nodig is voor het onderzoek.

LH

Evaluatie volgt in het 2e
kwartaal 2018. Door
beperkte instroom van
bezwaarschriften (een
landelijke tendens) loopt de
evaluatie vertraging op gelet
op het minimale aantal dat
nodig is voor het onderzoek.

Burgemeester Van
Bijsterveldt- Vliegenthart zegt
toe bij collegewisselingen, in
samenwerking met de
gemeentesecretaris, er voor
te zorgen dat op adequate
wijze dossieroverdracht
plaatsvindt tussen oude en
nieuwe wethouders.
Wethouder Harpe zegt toe
dat het college voortaan een
jaaroverzicht over het
ambtelijk horen zal
aanbieden; samenvallend
met het moment waarop de
raad het jaarverslag van de
Adviescommissie voor
Bezwaarschriften ontvangt.
Burgemeester Van
Bijsterveldt-Vliegenthart zegt
toe in het eerste kwartaal
2018 de actualisatie van de
nota Noodhulp naar de raad
te zenden

MB

Wordt betrokken bij proces
rondom de
gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2018.

LH

Medio 2018.

MB

Maart 2018.

Contactpersonen
- Ambtelijke organisatie: diverse contactpersonen (afhankelijk van onderwerp);
- Peter Bosch, commissiegriffier (griffie).
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Raad
Doelstelling Raad (cie. Economie, Financiën en Bestuur)
Algemene inleiding/aandachtspunten
Voor de documenten en toelichting met betrekking tot de doelstelling “Raad” wordt verwezen
naar het digitale informatiepakket met diverse documenten dat raadsleden via het
raadsinformatiesysteem (RIS) ter beschikking wordt gesteld.
Openstaande moties
Raad
29-062017

M8.4.1

Motie
Wethouders /
Brief voorzitter
Begeleidingscie.
Onderzoek
Grote Projecten
inzake
competenties
wethouders

Raad
01-022018

M8.1.3

'Digitaal beter
dan papier /
Referendumverordening
Delft

Vraagt de toekomstige formateur,
die het voortouw neemt in de
vorming van een nieuw
coalitie/college in 2018, ter
informatie de volgende notities
onder de aandacht te brengen bij
toekomstige coalitiepartijen en
kandidaat wethouders: de notitie dd.
12 mei 2017 met betrekking tot
competenties wethouders van de
Delftse onderzoekscommissie Grote
Projecten en eveneens de zelftest
wethouders van Staatshuys.
Vraagt de Delftse fracties genoemde
notitie en zelftest vooruitlopend op
de formatie mee te nemen in het
selectieproces van hun kandidaat
wethouders,
Vraagt de toekomstige formateur
om, voordat de definitieve
benoeming van kandidaat
wethouders plaatsvindt, in
afstemming met de griffier:
1. de gemeenteraad in een
openbare bijeenkomst de
gelegenheid te geven kennis met
kandidaat wethouders te maken en
de mogelijkheid te bieden om hen te
bevragen op motivatie en
geschiktheid,
2. na afronding van de
werkzaamheden rond het vormen
van een nieuwe coalitie/college de
gemeenteraad te informeren over de
ervaringen met de werkwijze zoals
in deze motie beschreven.
Draagt het college op
- een zodanige aanpassing voor
artikel 10 'Voorwaarden definitief
verzoek" te formuleren
zodat het technisch mogelijk wordt
om via DigiD handtekeningen te
verzamelen;
- de raad hierover een voorstel aan
te bieden ten behoeve van
verwerking in de
referendumverordening.

nvt

Te betrekken bij
proces na de
verkiezingen van
maart 2018.

MB

Na de zomer; eind
derde kwartaal 2018.
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Openstaande toezeggingen
N.v.t.
Contactpersonen
- Raymond Jeene, raadsgriffier (griffie);
- Peter Bosch, commissiegriffier (griffie).
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