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In 2019 heeft u, via de Werkgroep Vergadermodel, verzocht aan het college
om een aantal acties uit te voeren. Eén daarvan heeft betrekking op een
Lange Termijn Agenda (L TA):
Onderdeel 2: Wisselwerking college en raad
e) De raad vraagt het college een agenda op
hoofdlijnen op te stellen (bv jaarlijks), om als
raad ook goed en tijdig beeldvorming te
kunnen doen. Het college licht toe wat zij zelf
doet aan participatie, zodat college en raad
goede afstemming hierover kunnen hebben.
Bij de bespreking van de lange termijn
agenda in de PV (of alternatief) komt ook aan
de orde wat de raad zelf wil agenderen.

Uitvoerder
College en
commissie
(PV)

Deadline
Na

ontvangst
LTA

In navolging van de eerste versie ( oktober 2019), ontvangt u nu de
geactualiseerde tweede editie van de LTA. U zult merken dater in de opzet
weinig veranderd is. Wei hebben we, op verzoek van de Werkgroep
Vergadermodel, voor de eerste twee maanden inzichtelijk gemaakt of er
een participatietraject loopt bij een bepaald onderwerp. Voor de uitleg
hierover en de leeswijzer in het algemeen, verwijzen we u graag naar de
inleiding van de L TA.
Ook in deze versie zult u merken dat de agenda op de langere termijn
steeds wat minder gevuld is, omdat niet alles zieh nu al laat voorspellen.
Daarnaast is het belangrijk om te weten dat stukken om verschillende
redenen eerder of later uw kant op kunnen kamen, bijvoorbeeld als gevolg
van nieuwe wetgeving, verandering in capaciteit of andere onvoorziene
omstandigheden. Wij vragen u dan ook om rekening te houden met
eventuele wijzigingen.
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We gaan de kernende maanden verder met de ontwikkeling van de LT A tot
een volwaardig (online) instrument waar zowel raad, college als organisatie
goed mee kunnen werken. De ontwikkeling hiervan vraagt naar verwachting
nog de nodige tijd, maar in deze periode blijven wij de raad voorzien van
nieuwe versies van de LT A. De volgende kunt u eind aprii of begin mei
tegemoet zien. In de tussentijd blijven we ook in gesprek met de Werkgroep
Vergadermodel.
Wij hopen dat u de L TA goed kunt gebruiken bij het invullen van uw eigen
agenda, inclusief beeldvorming, en hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
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Lange Termijn Agenda

Beste lezer,

In 2018 heeft de gemeenteraad van Delft de wens uitgesproken om de relatie tussen de stad
en de gemeenteraad te versterken en de kennis en ervaringen uit de stad beter te benutten.
Daarom is de Werkgroep Vergadermodel van de raad gestart met het uitwerken van
concrete verbeteringen en acties om deze doelen te bereiken.
In 2020 is de nieuwe werkwijze van de raad gestart. Zo wil de raad meer in gesprek gaan met
Delftenaren en in een vroeger stadium dan eerder het geval was. Op deze manier kan de
raad zich een beter beeld vormen voordat over een onderwerp gedebatteerd en uiteindelijk
besloten gaat worden.
Eerder in gesprek gaan met de stad vraagt om inzicht in de planning van het college. Om die
reden heeft de werkgroep aan het college gevraagd om een planning voor de lange termijn
op te stellen. De tweede versie van deze Lange Termijn Agenda (LTA) ligt nu voor u.
Leeswijzer


De maand of het kwartaal waarin een stuk staat vermeld, is het moment waarop het
college denkt het stuk naar de raad te sturen. Het moment van behandelen in de
gemeenteraad wordt door de raad zelf bepaald en zal dus (veel) verder in de
toekomst liggen. U kunt de actuele vergaderplanning altijd vinden op de website
ris.delft.nl;



Voor het gebruiksgemak van de agenda is deze ingedeeld op basis van de
raadscommissies. Er is een inschatting gemaakt in welke commissie de stukken
behandeld zullen worden. Uiteindelijk besluit de raad echter zelf in welke commissie
een stuk terechtkomt, dus houdt u rekening met eventuele wijzigingen.



De LTA is een agenda die in de organisatie continu wordt bijgesteld als gevolg van
nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden. De agenda die nu voor u ligt is een
momentopname op basis van het inzicht van nu (januari 2020). In april zal een
nieuwe versie van de agenda worden gemaakt;



Alle stukken worden ter besluitvorming naar de raad gestuurd, tenzij anders
aangegeven met een sterretje (*) achter het betreffende stuk. In dat geval is het stuk
ter informatie.



Voor de eerste twee maanden is, op verzoek van de Werkgroep Vergadermodel,
aangegeven of er sprake is geweest van participatie. De stukken waarvoor dit het
geval is, zijn geel gekleurd. Mocht u meer willen weten over de aard van de
participatie, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Meer informatie over de Werkgroep Vergadermodel en de nieuwe werkwijze van de raad
vindt u op https://ris.delft.nl/internet/nieuw-vergadermodel_41292/

- Het college van burgemeester en wethouders van Delft
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Omgevingswet 2e
semester 2019*

• Gezondheidsnotitie*
• Clienttevredenheidsonderzoek
WMO*
• Jaarverslag
statushouders*
• Normenkader
ondersteuning en
regie bij het
huishouden*

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

• Rapportage

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Commissie Ruimte & Verkeer

Februari 2020

• Afhandelen
subsidie
verbouwing OPEN
en reorganisatie
DOK
• Besluit
fondsaanvraag
NEXT Delft*

• Aanpak
extremisme,
polarisatie en
radicalisering*
• Uitstelbrief
beleidskader VTH
Wabo*
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• Raadsbrief evaluatie
Kruisstraat*
• Bestemmingsplan Staal
• Herziening VOGD
• Raadsbrief monitoring
CO2 reductie*
• Raadsbrief
metropolitane
fietsroute DelftPijnacker-BerkelRotterdam*
• Beheerplan Groen
• Beheerplan Openbare
Verlichting
• Jaarlijkse rapportage
grondwateronttrekking
Delft-Noord*

• Woonmonitor 2019*
• Eindevaluatie
studentenhuisvesting in
goede banen en
omzettings-vergunning*
• Evaluatie Sociaal
Uitzendbureau*
• Jaarverslag
Schuldhulpverlening*
• Onderwijsagenda*
• Jaarverslag leerplicht /
RMC met nieuwe
ambtsinstructie*
• Nota maatschappelijke
opvang delft
• Overzicht GGZregelingen
OGGZ/Bemoeizorg*
• Plan van aanpak
Housing First*
•Evaluatie Heilige land*
•Raadsbrief proces
Tanthof*

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

• Bestemmingsplan
Mercuriusweg
Neringstraat

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Commissie Ruimte & Verkeer

Maart 2020

• Actualisatie
hotelbeleid*

• Investeringskader
bedrijfsruimte fonds
2040
• Actualisatie beleid
avondwinkels en
winkeltijdenverordening
• Jaarplan
Vergunningen,
Toezicht en
Handhaving (VTH)*

• Fondsaanvraag
biotech campus
• Raadsbrief
ondermijning*
• Erfgoednota

•Ambitiedocument Gillis
Buitenhof (integraal
langjarig ontwikkelplan*
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• Actieplan routekaart
verduurzaming
gemeentelijk
vastgoed
• Evaluatie Parkeren
Delft*
• Ontwerp
Bestemmingsplan
Panjopand
• Mobiliteitsplan Delft
2040
• Raadsbrief derde
fietsenstalling in de
spoorzone*
• Ontwerp
omgevingsvisie*

• Lokale inclusie
agenda
• Actualisatie
uitvoeringsagenda
Langer en Weer
Thuis*
• Samenwerkingsafspraken en DVO
H10 *
• Visie
jeugdpreventie*

• Jaarverslag
handhaven*
• IHP onderwijshuisvesting
• Jaarverslag Delftse
adviescommissie
Voorrangsbepaling*

• Nota proactief
reguleren parkeren*

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

• Verkenningen en
uitgangspunten
Circulaire Economie

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Commissie Ruimte & Verkeer

2e kwartaal 2020

•Jaarverslag Archief*
•Rapportage stand van
zaken Q4 2019/Q1
2020 Informatiebeveiliging en
privacybescherming
(t.b.v. R&A
commissie)*
•Jaarrekening
•Meerjaren-programma
Grondontwikkeling
(MPG)
•Actualisatie visie
toerisme
•Beleidskader,
uitvoeringsregels en
handhavings-strategie
vakantie-verhuur
•Kadernota
•Evaluatie themajaar
Gouden Eeuw*

Commissie Algemeen
• Concept zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van: GGD en
VTH Haaglanden, Avalex, Omgevingsdienst Haaglanden,
Inkoopbureau H10, MRDH, Veiligheidsregio Haaglanden,
Regionale Belastinggroep, GRB Delft-Rijswijk.
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bestemmingsplan
Campus-Zuid
• Akkoord
omgevingsvisie +
MER
• Wet kwaliteitsborging
voor bouwen*
• Jaarlijkse update
klimaatadaptatie*

• Verordening GR
jeugdhulp
• Nota taal voor
volwassenen

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

• Ontwerp

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Commissie Ruimte & Verkeer

3e kwartaal 2020

• Programmabegroting
• Investeringsvoorstel
Rietveld Theater

Commissie Rekening & Audit
• Raadsvoorstel Controleprotocol
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• Evaluatie
Kwaliteitsketen*
• Ruimtelijke visie
Prinsenhof /
Agathaplein
• Binnenstadsplan
(nota en
raadsvoorstel)
• Geactualiseerd
beleid Duurzaam
Bouwen (nota en
raadsvoorstel)
• Nota Grondbeleid

• Stand van zaken
investeringsagenda
sport*
• Nieuwe regionale
woningmarktafspra
ken*
• Besluit aflopende
Starterslening
• Nota inburgering*
• Prestatieafspraken
woningcorporaties
2021*

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

• Monitorinsgplan
MER Schieoevers

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Commissie Ruimte & Verkeer

4e kwartaal 2020

• Nieuwe wetgeving
prostitutiebeleid*
• Cultuurkader 2021 2024
• Najaarsrapportage
• Voorstel inzake
Septembercirculaire 2020
• Nota reserves,
voorzieningen en
investeringen
• Nota Rolneming*
• Tussentijds
Meerjarenprogramma
Grondontwikkeling
(MPG)

Commissie Rekening & Audit
• Collegereactie op managementletter accountant *
• Rapportage stand van zaken Q2 en Q3 2020
Informatiebeveiliging en privacybescherming*
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• Woonmonitor 2020*
• Evaluatie
schimmelwoningen
en plan van aanpak*

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

• Nog geen stukken
bekend

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Commissie Ruimte & Verkeer

1e kwartaal 2021

• Brief jaarwisseling
2020/2021*
• Jaarplan
Vergunningen,
Toezicht en
Handhaving (VTH)*
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• Jaarverslag Delftse
Adviescommissie
Voorrangsbepaling
(DAV)*

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

• Regionale
Energiestrategie

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Commissie Ruimte & Verkeer

2e kwartaal 2021

• Jaarrekening

• Voorstel inzake
Meicirculaire 2021
• Kadernota
• Voortgang
Beleidskader
Veiligheid*
• Rapportage stand
van zaken Q4 2020 /
Q1 2021 Informatiebeveiliging en
privacybescherming
(t.b.v. R&A
commissie)*
• Meerjarenprogramma
Grondontwikkeling

Commissie Algemeen
• Concept zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van: GGD en
VTH Haaglanden, Avalex, Omgevingsdienst Haaglanden,
Inkoopbureau H10, MRDH, Veiligheidsregio Haaglanden,
Regionale Belastinggroep, GRB Delft-Rijswijk.
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• Nog geen stukken
bekend

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

• Nog geen stukken
bekend

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Commissie Ruimte & Verkeer

3e kwartaal 2021

• Nota verbonden
partijen 2022-2025
• Voorstel inzake
Septembercirculaire
2021
• Programmabegroting

Commissie Rekening & Audit
• Raadsvoorstel Controleprotocol
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• Warmteplan
• Rioleringsplan 20222026

• Prestatieafspraken
woningcorporaties
2022*

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

• Ruimtelijke
ontwikkelingsvisie
Prinsenhof /
Agathaplein

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Commissie Ruimte & Verkeer

4e kwartaal 2021

• Nog geen stukken
bekend

Commissie Rekening & Audit
• Collegereactie op managementletter accountant *
• Rapportage stand van zaken Q2 en Q3 2021
Informatiebeveiliging en privacybescherming*
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• Nog geen stukken
bekend

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

• Nog geen stukken
bekend

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Commissie Ruimte & Verkeer

1e kwartaal 2022

• Nog geen stukken
bekend

- Einde college- en raadsperiode -
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Colofon
Dit is een uitgave van
Gemeente Delft
Postbus 78, 2600 ME Delft
Telefoon 14015
Internet www.delft.nl
Januari 2020
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