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Onderwerp raadsvoorstel: Gratis OV voor ouderen vanaf de AOW-:leeftijd
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

lnleiding
ln Rotterdam en Den Haag is al geruime tijd gratis OV voor ouderen ingevoerd. Vrij reizen
voor ouderen is in Delft echter niet van toepassing. Wij willen dat ouderen ook in Delft gratis
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
Ouderen kunnen gratis reizen in Den Haag en Rotterdam, maar in de tram van Den Haag
naar Delft moeten zij onderweg betalen voor hun reis door Delft. Oat is verwarrend. Vrij
reizen zou voor ouderen ook in Delft van toepassing moeten zijn door de gratis OV kaart
voor ouderen toe te voegen aan de Delftpas. Hiermee kan het autogebruik in onze stad
worden teruggedrongen en het beeld van Delft als duurste stad van Nederland worden
rechtgezet.
Financiën
De dekking voor dit voorstel zou deels kunnen komen uit het Ondernemers fonds ( daar deze
groep de meeste baat hebben bij de bezoekers aan Delft) en het Fonds Delft 2040.

Wij dragen het college van B&W op in Delft gratis OV in te voeren voor ouderen vanaf de
AOW- leeftijd.
Planning
Conform artikel 37 lid 1 Reglement van Orde kan dit initiatiefvoorstel worden geagendeerd
op de raadsagenda van 27 september 2018 voor procedurele bespreking. Na ontvangst van
een schriftelijke reactie van het college (binnen 6 weken) volgt een inhoudelijke bespreking
in de gemeenteraad.
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De gemeenteraad van Delft
Gelezen het voorstel van de heer Stoelinga (fractie Onafhankelijk Delft)
BESLUIT:

Het college op te dragen in Delft gratis OV in te voeren voor ouderen vanaf de AOW- leeftijd.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2018.

,burgemeester.
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

,griffier.
Ors. R.G.R. Jeene CMC

