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Geachte leden van de gemeenteraad,
Met genoegen bieden wij u de Ontwerp Programmabegroting 2020-2023
aan. In deze begroting leggen wij de koers vast die wij hebben uitgezet in
ons bestuursprogramma 'Voorbereid op de toekomst'.
Delft staat voor grote opgaven. De ambities uit het bestuursprogramma
sluiten daarop aan. Met onze koers werken we aan een prettige, vitale en
verbonden stad. Een stad die ook voor volgende generaties ruimte biedt om
hier goed te wonen, te leven en te ondernemen. Met onze visie richten we
ons op de toekomst van Delft. Tegelijkertijd houden we een scherp oog voor
het heden: Delftenaren moeten ook op de kortere termijn kunnen zien en
merken wat onze koers oplevert voor de stad.
Heldere keuzes
In deze begroting maken we heldere keuzes, in het besef dat niet alle
ambities in deze bestuursperiode haalbaar zijn. Wij werken aan vijf
noodzakelijke opgaven, die nauw met elkaar zijn verbonden.
In ons beleid leggen we het accent op een stevige basis voor Delftenaren.
Dat betekent dat bewoners kunnen rekenen op voorzieningen die ze nodig
hebben, een buitenruimte die op orde is en een goede gemeentelijke
dienstverlening. We werken aan een sterke stad met sterke wijken, waar
mensen prettig en veilig kunnen wonen en mogelijkheden hebben om zich
te ontwikkelen. We zien kansen voor meer werkgelegenheid in de
(innovatieve) maakindustrie. We werken aan een mobiliteitstransitie om
Delft ook in de toekomst goed bereikbaar te houden, en we zetten de
energietransitie door.
Financieel perspectief
De begroting biedt een positief financieel perspectief en is structureel in
evenwicht. Delft herstelt zich financieel, zonder dat nieuwe bezuinigingen
nodig zijn.
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Ook in de komende jaren sturen wij op het versterken van onze financiële
basis en van het verdienmodel van de stad. Daarbij volgen we de
ontwikkeling van de stadsschuld, de weerstandscapaciteit en ruimte voor
nieuwe investeringsopgaven. En wij blijven streven naar beheerste
woonlasten voor Delftenaren. In 2020 gaan de woonlasten daarom niet
omhoog, met uitzondering van een reguliere correctie voor inflatie bij de
onroerendzaakbelasting. Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is
geen stijging nodig.
Inmiddels zijn gemeenten en Rijk met elkaar in gesprek over de financiële
verhoudingen en de betaalbaarheid van het sociaal domein en overige grote
opgaven. Gemeenten krijgen meer taken, maar de toename van budgetten
houdt hiermee geen gelijke tred. In het komende begrotingsjaar zal de
verdeling van het gemeentefonds worden herijkt. Voor Delft is hierin de
manier waarop de centrumfunctie wordt gewaardeerd een belangrijk
onderwerp.
Investeringsruimte
Gezien de opgaven waar we voor staan, blijft de financiële ruimte van Delft
beperkt. Het structurele begrotingssaldo is positief, maar laat weinig ruimte
om (beoogde) structurele uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen.
Ook is de ruimte onvoldoende om alle ambities uit het bestuursprogramma
te kunnen uitvoeren.
De investeringsruimte binnen de begroting gebruiken we gepast om nieuw
beleid mogelijk te maken waar dat nodig is en om nieuwe initiatieven te
stimuleren. Daarbij houden we ook financieel ruimte om later keuzes te
maken, zodat we kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
De opgaven hebben wij vertaald in een nieuw investeringspakket van circa
€ 45 miljoen. Daarnaast hebben we intensiveringen opgenomen van
incidenteel € 3,1 miljoen (2020), € 2,6 miljoen (2021) en € 0,5 miljoen
(2022) en structureel jaarlijks € 1,35 miljoen. De nieuwe investeringen
komen bovenop de geraamde investeringen die in eerdere begrotingen zijn
opgenomen voor deze collegeperiode.
Vertrouwen
Wij zien dat Delft vertrouwen heeft in de toekomst. De stad vernieuwt,
onderneemt en leeft. Hier wonen veel Delftenaren met plezier, laten
bezoekers zich inspireren, en werken mensen met creativiteit en
innovatiekracht aan de toekomst.
Wij vinden het belangrijk dat mensen vanuit verschillende achtergronden
elkaar ontmoeten in de stad en hier vreedzaam samenleven, met respect
voor en bescherming van ieders vrijheid. Veel Delftenaren zetten zich
dagelijks in voor de stad en voor elkaar. Daar waar mogelijk stimuleren wij
deze gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid.
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Wij zijn er trots op dat we als college onze bijdrage kunnen leveren aan
deze stad. Wij kijken ernaar uit om samen met u verder vorm te geven aan
onze ambities.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

, secretaris
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