Besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de
Commissie Algemeen
donderdag 17 januari 2019
Voorzitter:
Griffier:
Leden:

Afwezig:
College:

Van Geenen
Bosch
Van Vliet en Lips (GroenLinks), Gouwerok en Van der Velde (STIP),
Bel, Maruf en Schuurman (D66), Schut en De Wit (Onafhankelijk Delft), Voogd
en Van Rijn (VVD), Van Woudenberg en Valk (CDA), Duijff en Van Rossum
(SP), Tiekstra en Den Hollander (PvdA), Gooijer en Van der Woerd
(ChristenUnie), Stoop en De Koning (Stadsbelangen)
Wethouders Brandligt, Huijsmans, Schrederhof, Vollebregt, Van der Woude
en burgemeester Van Bijsterveldt-Vliegenthart

1. Opening / mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2.
Inventarisatie sprekers
Er hebben zich twee insprekers aangemeld voor agendapunt 4 (Bestuursprogramma):
- mevrouw Van der Jagt, namens Delfia Batavorum. Zij heeft per fractie een jaarboek van
Delfia Batavorum beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt elk aanwezig commissielid een
exemplaar van het blad “Delf” aangeboden.
- de heer Funcken als directeur van het Delft Fringe Festival.
3. Vaststellen agenda: vastgesteld.
4. Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Voorbereid op de toekomst’
De commissiebespreking vindt plaats aan de hand van deze stukken:
- Raadsvoorstel inzake begrotingswijziging n.a.v. het Bestuursprogramma
2018-2022 ‘Voorbereid op de toekomst’ (nr. 1850485); en:
- College van B&W: Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Voorbereid op de toekomst’ (nr.
1850486).
Onderstaande documenten hebben via de lijst van ingekomen stukken het behandelvoorstel
“Betrekken bij het (te ontvangen) Bestuursprogramma” gekregen:
- KBO-PCOB - ouderenvriendelijke samenleving (nr. 1827091);
- College van B&W - update uitvoering Dienstverlening (nr. 1845368);
- College van B&W - convenant Langer en Weer Thuis (nr. 1850487);
- Provincie Zuid-Holland - financieel toezicht begroting 2019 (nr. 1851506);
- Ministerie van BZK - decembercirculaire gemeentefonds 2018 (nr. 1851497);
- College van B&W - bestuurlijke reactie Decembercirculaire gemeentefonds 2018
(nr.1851518).
Inspreker de heer Funcken (directeur Delft Fringe Festival) pleit er bij de commissie voor om
met een bredere blik naar de podiumkunsten te kijken. Mevrouw Van der Jagt (Delfia
Batavorum) wijst op het belang van zorg van het gemeentebestuur voor de historische stad,
waarbij onder meer instandhouding van de kwaliteit van de openbare ruimte een rol speelt.
De commissie voert het debat met het college.
Wethouder Van der Woude zegt toe breder te zullen kijken dan techniek in relatie tot de
onderwijskolom, ten behoeve van de strategische onderwijsagenda.
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Advies/conclusie commissie:
Diverse fracties kondigen moties aan of overwegen moties; het onderwerp wordt doorgeleid
naar de bespreekagenda van de raad van 31 januari 2019.
5. Rondvraag: geen vragen.
6. Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering.
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