
Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD GS 

4-6-2020 Concept zienswijze ontwerpbegroting 
Regionale Belasting Groep 2021 

Akkoord zonder stemming            

 Concept zienswijze begrotingswijziging 
GR Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk 

Akkoord zonder stemming            

 Concept-zienswijze ontwerpbegroting 
GR GGD en VT Haaglanden 

Akkoord zonder stemming            

 Zienswijze concept-begroting 2021-
2024 van de GR Servicebureau 
Jeugdhulp Haaglanden 

Akkoord zonder stemming            

 Motie Tekstwijzigingsvoorstel 
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden  

Ingetrokken Indiener           

 Fnanciële stukken VRH, Jaarbericht 
2019, Meerjarenbegroting 2021-2024, 
Kaderbrief 

Akkoord zonder stemming            

 Concept zienswijze ontwerpbegroting 
2021 en meerjarenraming 2022-2024 
Avalex 

Akkoord zonder stemming            

 Motie Tekstwijziging zienswijze Avalex  Aangenomen   Verdeeld    Indiener      

 Motie Tekstwijzigingsvoorstel Avalex  Verworpen       Indiener     

 Motie Tekstwijzigingsvoorstel Avalex  Verworpen           Indiener 

 Concept zienswijze ontwerp begroting 
2021 en meerjarenraming 2022-2024 
Omgevingsdienst Haaglanden 

Akkoord zonder stemming            

 Motie Tekstwijzigingsvoorstel 
Omgevingsdienst Haaglanden  

Aangenomen       Indiener     

 Concept zienswijze MRDH-
ontwerpbegroting en treasury statuut 
2021 

Akkoord zonder stemming            

 Motie Tekstwijzigingsvoorstel MRDH  Aangenomen Indiener Indiener          

 
Gewijzigd voorstel van het college aan 
de raad inzake uitgestelde wijziging 
van de Algemene Plaatselijke 
Verordening voor Delft  

Aangenomen via hamerslag            

https://delft.notubiz.nl/vergadering/745521/Raadsvergadering%2004-06-2020
https://delft.notubiz.nl/document/9104336/1/2020363_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_ontwerpbegroting_Regionale_Belasting_Groep_2021
https://delft.notubiz.nl/document/9104336/1/2020363_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_ontwerpbegroting_Regionale_Belasting_Groep_2021
https://delft.notubiz.nl/document/9104342/1/2020365_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_begrotingswijziging_GR_Bedrijfsvoering_Delft-Rijswijk
https://delft.notubiz.nl/document/9104342/1/2020365_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_begrotingswijziging_GR_Bedrijfsvoering_Delft-Rijswijk
https://delft.notubiz.nl/document/9104343/1/2021387_College_van_B_en_W_-_concept-zienswijze_ontwerpbegroting_GR_GGD_en_VT_Haaglanden
https://delft.notubiz.nl/document/9104343/1/2021387_College_van_B_en_W_-_concept-zienswijze_ontwerpbegroting_GR_GGD_en_VT_Haaglanden
https://delft.notubiz.nl/document/9104344/1/2021399_College_van_B_en_W_-_zienswijze_concept-begroting_2021-2024_van_de_GR_Servicebureau_Jeugdhulp_Haaglanden
https://delft.notubiz.nl/document/9104344/1/2021399_College_van_B_en_W_-_zienswijze_concept-begroting_2021-2024_van_de_GR_Servicebureau_Jeugdhulp_Haaglanden
https://delft.notubiz.nl/document/9104344/1/2021399_College_van_B_en_W_-_zienswijze_concept-begroting_2021-2024_van_de_GR_Servicebureau_Jeugdhulp_Haaglanden
https://delft.notubiz.nl/document/8824181/1/Motie_4_4_1_Tekstwijzigingsvoorstel_Servicebureau_Jeugdhulp_Haaglanden_(GL)
https://delft.notubiz.nl/document/8824181/1/Motie_4_4_1_Tekstwijzigingsvoorstel_Servicebureau_Jeugdhulp_Haaglanden_(GL)
https://delft.notubiz.nl/document/9104346/1/2021391_College_van_B_en_W_-_financi%C3%ABle_stukken_VRH,_Jaarbericht_2019,_Meerjarenbegroting_2021-2024,_Kaderbrief_(verkleind)
https://delft.notubiz.nl/document/9104346/1/2021391_College_van_B_en_W_-_financi%C3%ABle_stukken_VRH,_Jaarbericht_2019,_Meerjarenbegroting_2021-2024,_Kaderbrief_(verkleind)
https://delft.notubiz.nl/document/9104346/1/2021391_College_van_B_en_W_-_financi%C3%ABle_stukken_VRH,_Jaarbericht_2019,_Meerjarenbegroting_2021-2024,_Kaderbrief_(verkleind)
https://delft.notubiz.nl/document/9104347/1/2021394_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_ontwerpbegroting_2021_en_meerjarenraming_2022-2024_Avalex
https://delft.notubiz.nl/document/9104347/1/2021394_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_ontwerpbegroting_2021_en_meerjarenraming_2022-2024_Avalex
https://delft.notubiz.nl/document/9104347/1/2021394_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_ontwerpbegroting_2021_en_meerjarenraming_2022-2024_Avalex
https://delft.notubiz.nl/document/8822914/1/Motie_4_6_1_Tekstwijziging_zienswijze_Avalex_(CDA)
https://delft.notubiz.nl/document/8822912/1/Motie_4_6_2_Tekstwijzigingsvoorstel_Avalex_(SP)
https://delft.notubiz.nl/document/8822913/1/Motie_4_6_3_Tekstwijzigingsvoorstel_Avalex_(GS)
https://delft.notubiz.nl/document/9104349/1/2021395_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_ontwerp_begroting_2021_en_meerjarenraming_2022-2024_Omgevingsdienst_Haaglanden
https://delft.notubiz.nl/document/9104349/1/2021395_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_ontwerp_begroting_2021_en_meerjarenraming_2022-2024_Omgevingsdienst_Haaglanden
https://delft.notubiz.nl/document/9104349/1/2021395_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_ontwerp_begroting_2021_en_meerjarenraming_2022-2024_Omgevingsdienst_Haaglanden
https://delft.notubiz.nl/document/8828292/1/Motie_4_7_1_B_Tekstwijzigingsvoorstel_Omgevingsdienst_Haaglanden_(SP)
https://delft.notubiz.nl/document/8828292/1/Motie_4_7_1_B_Tekstwijzigingsvoorstel_Omgevingsdienst_Haaglanden_(SP)
https://delft.notubiz.nl/document/9104353/1/2021404_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_MRDH-ontwerpbegroting_en_treasury_statuut_2021
https://delft.notubiz.nl/document/9104353/1/2021404_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_MRDH-ontwerpbegroting_en_treasury_statuut_2021
https://delft.notubiz.nl/document/9104353/1/2021404_College_van_B_en_W_-_concept_zienswijze_MRDH-ontwerpbegroting_en_treasury_statuut_2021
https://delft.notubiz.nl/document/8828348/1/Motie_4_8_1_B_Tekstwijzigingsvoorstel_MRDH_(STIPGL)
https://delft.notubiz.nl/document/9104354/1/2023458_gewijzigd_voorstel_van_het_college_aan_de_raad_inzake_uitgestelde_wijziging_van_de_APV_voor_Delfft
https://delft.notubiz.nl/document/9104354/1/2023458_gewijzigd_voorstel_van_het_college_aan_de_raad_inzake_uitgestelde_wijziging_van_de_APV_voor_Delfft
https://delft.notubiz.nl/document/9104354/1/2023458_gewijzigd_voorstel_van_het_college_aan_de_raad_inzake_uitgestelde_wijziging_van_de_APV_voor_Delfft
https://delft.notubiz.nl/document/9104354/1/2023458_gewijzigd_voorstel_van_het_college_aan_de_raad_inzake_uitgestelde_wijziging_van_de_APV_voor_Delfft


 

Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD GS 

4-6-2020 Voorstel inzake aanpassing van de APV 
i.v.m. uitbreiding van de terrassen  

Aangenomen via hamerslag            

              

https://delft.notubiz.nl/vergadering/745521/Raadsvergadering%2004-06-2020
https://delft.notubiz.nl/document/9104359/1/2023456_Voorstel_van_het_college_aan_de_raad_inzake_Aanpassing_APV_Delft_ivm_de_tijdelijke_uitbreiding_van_de_terrassen_in_verband_met_de_corona-crisis
https://delft.notubiz.nl/document/9104359/1/2023456_Voorstel_van_het_college_aan_de_raad_inzake_Aanpassing_APV_Delft_ivm_de_tijdelijke_uitbreiding_van_de_terrassen_in_verband_met_de_corona-crisis


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD GS 

28-5-2020 
Voorstel van het presidium aan de 
gemeenteraad inzake benoeming in de 
adviescommissie vervoersautoriteit van 
de MRDH 

Aangenomen via hamerslag            

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake vaststelling bestemmingsplan 
Stationskap 

Aangenomen            

 Amendement maximale hoogte 
stationskap  

Verworpen    Indiener  Indiener Indiener  Indiener Indiener  

 Motie Gasthuislaan Verworpen         Indiener Indiener Indiener 

 Motie adviezen Adviesraad Sociaal 
Domein (ADS) ook naar gemeenteraad 

Verworpen      Indiener   Indiener   

 

Voorstel van het college aan de raad 
inzake intrekking verordening 
reclamebelastingen 2020 en 1e 
wijziging verordening precariobelasting 
2020 

Aangenomen            

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake vaststelling bestemmingsplan 
Mercuriusweg-Neringstraat 

Aangenomen via hamerslag            

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake beheerplannen groen en water 
en openbare verlichting 2020-2023 

Aangenomen via hamerslag            

 

Voorstel aan de raad inzake inzake 
Tijdelijke aanvulling op het Reglement 
van Orde van de gemeenteraad en de 
Commissieverordening in verband met 
digitale beraadslaging en besluit 

Aangenomen via hamerslag            

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake bijdrage NeXt!Delft 

Aangenomen via hamerslag            

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake Technische wijziging Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Delft 
2020 

Aangenomen via hamerslag            

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake bekrachtiging geheimhouding 
collegebrief 2011185 over stand van 
zaken ontwikkelingen onderwijs II 

Aangenomen via hamerslag            

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2020371-voorstel-van-het-presidium-aan-de-gemeenteraad-inzake-benoeming-adviescommissies-mrdhpdf_5209435.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2020371-voorstel-van-het-presidium-aan-de-gemeenteraad-inzake-benoeming-adviescommissies-mrdhpdf_5209435.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2020371-voorstel-van-het-presidium-aan-de-gemeenteraad-inzake-benoeming-adviescommissies-mrdhpdf_5209435.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2020371-voorstel-van-het-presidium-aan-de-gemeenteraad-inzake-benoeming-adviescommissies-mrdhpdf_5209435.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2014246-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-stationskappdf_5271291.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2014246-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-stationskappdf_5271291.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2014246-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-stationskappdf_5271291.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/amendement-maximale-hoogte-stationskap-sp-cda-cu-sd-en-odpdf_5217235.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/amendement-maximale-hoogte-stationskap-sp-cda-cu-sd-en-odpdf_5217235.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/motie-gasthuislaan-groep-stoelinga-sd-cupdf_5260799.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/motie-adviezen-adviesraad-sociaal-domein-ads-ook-naar-gemeenteraad-cu-cdapdf_5254582.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/motie-adviezen-adviesraad-sociaal-domein-ads-ook-naar-gemeenteraad-cu-cdapdf_5254582.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2022420-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-intrekking-verordening-reclamebelastingen-2020-en-1e-wijziging-verordening-precariobelasting-2020pdf_5271373.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2022420-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-intrekking-verordening-reclamebelastingen-2020-en-1e-wijziging-verordening-precariobelasting-2020pdf_5271373.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2022420-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-intrekking-verordening-reclamebelastingen-2020-en-1e-wijziging-verordening-precariobelasting-2020pdf_5271373.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2022420-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-intrekking-verordening-reclamebelastingen-2020-en-1e-wijziging-verordening-precariobelasting-2020pdf_5271373.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2022420-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-intrekking-verordening-reclamebelastingen-2020-en-1e-wijziging-verordening-precariobelasting-2020pdf_5271373.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2014247-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-mercuriusweg-neringstraatpdf_5271485.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2014247-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-mercuriusweg-neringstraatpdf_5271485.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2014247-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-mercuriusweg-neringstraatpdf_5271485.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2013227-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-beheerplannen-groen-en-water-en-openbare-verlichting-2020-2023pdf_5271561.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2013227-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-beheerplannen-groen-en-water-en-openbare-verlichting-2020-2023pdf_5271561.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2013227-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-beheerplannen-groen-en-water-en-openbare-verlichting-2020-2023pdf_5271561.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2016304-voorstel-aan-de-raad-inzake-inzake-tijdelijke-aanvulling-op-het-reglement-van-orde-van-de-gemeenteraad-en-de-commissieverordening-in-verband-met-digitale-beraadslaging-en-besluitpdf_5271658.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2016304-voorstel-aan-de-raad-inzake-inzake-tijdelijke-aanvulling-op-het-reglement-van-orde-van-de-gemeenteraad-en-de-commissieverordening-in-verband-met-digitale-beraadslaging-en-besluitpdf_5271658.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2016304-voorstel-aan-de-raad-inzake-inzake-tijdelijke-aanvulling-op-het-reglement-van-orde-van-de-gemeenteraad-en-de-commissieverordening-in-verband-met-digitale-beraadslaging-en-besluitpdf_5271658.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2016304-voorstel-aan-de-raad-inzake-inzake-tijdelijke-aanvulling-op-het-reglement-van-orde-van-de-gemeenteraad-en-de-commissieverordening-in-verband-met-digitale-beraadslaging-en-besluitpdf_5271658.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2016304-voorstel-aan-de-raad-inzake-inzake-tijdelijke-aanvulling-op-het-reglement-van-orde-van-de-gemeenteraad-en-de-commissieverordening-in-verband-met-digitale-beraadslaging-en-besluitpdf_5271658.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2010169-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bijdrage-nextdelftpdf_5271787.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2010169-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bijdrage-nextdelftpdf_5271787.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2015279-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-technische-wijziging-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2020pdf_5271909.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2015279-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-technische-wijziging-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2020pdf_5271909.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2015279-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-technische-wijziging-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2020pdf_5271909.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2015279-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-technische-wijziging-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2020pdf_5271909.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2011187-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-2011185-over-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iipdf_5272148.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2011187-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-2011185-over-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iipdf_5272148.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2011187-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-2011185-over-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iipdf_5272148.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2011187-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-2011185-over-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iipdf_5272148.pdf


 

Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD GS 

28-5-2020 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake bekrachtiging geheimhouding 
bijlage bij collegebrief inzake Stand van 
Zaken ontwikkelingen onderwijs III  

Aangenomen via hamerslag            

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake handelingsperspectief en 
instelling bestemmingsreserve 
Maatregelen coronacrisis 

Aangenomen via hamerslag            

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake vaststellen 
nadeelcompensatieregeling Afbouw 
Grondwateronttrekking Delft-Noord 

Aangenomen via hamerslag            

              

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2017332-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-collegebrief-inzake-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iii-2017325pdf_5272239.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2017332-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-collegebrief-inzake-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iii-2017325pdf_5272239.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2017332-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-collegebrief-inzake-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iii-2017325pdf_5272239.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_33549/2017332-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-collegebrief-inzake-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iii-2017325pdf_5272239.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2017324-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-handelingsperspectief-en-instelling-bestemmingsreserve-maatregelen-coronacrisispdf_5329891.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2017324-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-handelingsperspectief-en-instelling-bestemmingsreserve-maatregelen-coronacrisispdf_5329891.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2017324-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-handelingsperspectief-en-instelling-bestemmingsreserve-maatregelen-coronacrisispdf_5329891.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2017324-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-handelingsperspectief-en-instelling-bestemmingsreserve-maatregelen-coronacrisispdf_5329891.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2013226-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststellen-nadeelcompensatieregeling-afbouw-grondwateronttrekking-delft-noordpdf_5272439.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2013226-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststellen-nadeelcompensatieregeling-afbouw-grondwateronttrekking-delft-noordpdf_5272439.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2013226-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststellen-nadeelcompensatieregeling-afbouw-grondwateronttrekking-delft-noordpdf_5272439.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_33549/2013226-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststellen-nadeelcompensatieregeling-afbouw-grondwateronttrekking-delft-noordpdf_5272439.pdf


 

Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

2-4-2020  Geen quorum            

             

6-4-2020 Voorstel van het college aan de raad 
inzake definitieve VVGB voor project 
Kloosterkade-Keurenaerstraat 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake bekrachtiging geheimhouding 
collegebrief 2011185 over stand van 
zaken ontwikkelingen onderwijs II 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het presidium aan de 
gemeenteraad inzake 
Rekenkamerrapport Vindbaarheid 
beleidsinformatie 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_30346
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736/2008120-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-vvgb-voor-project-kloosterkade-keurenaerstraatpdf_4995432.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736/2008120-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-vvgb-voor-project-kloosterkade-keurenaerstraatpdf_4995432.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736/2008120-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-vvgb-voor-project-kloosterkade-keurenaerstraatpdf_4995432.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736/2011187-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-2011185-over-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iipdf_4995533.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736/2011187-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-2011185-over-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iipdf_4995533.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736/2011187-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-2011185-over-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iipdf_4995533.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736/2011187-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-2011185-over-stand-van-zaken-ontwikkelingen-onderwijs-iipdf_4995533.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736/2013232-voorstel-van-het-presidium-aan-de-gemeenteraad-inzake-rekenkamerrapport-vindbaarheid-beleidsinformatiepdf_4995583.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736/2013232-voorstel-van-het-presidium-aan-de-gemeenteraad-inzake-rekenkamerrapport-vindbaarheid-beleidsinformatiepdf_4995583.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736/2013232-voorstel-van-het-presidium-aan-de-gemeenteraad-inzake-rekenkamerrapport-vindbaarheid-beleidsinformatiepdf_4995583.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_32736/2013232-voorstel-van-het-presidium-aan-de-gemeenteraad-inzake-rekenkamerrapport-vindbaarheid-beleidsinformatiepdf_4995583.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

5-3-2020 Voorstel van het college aan de raad 
inzake Van Visie naar Ontwerp Museum 
Prinsenhof Delft 

Aangenomen            

 Motie aanbesteding Prinsenhof  Ingetrokken      Indiener Indiener  Indiener  

 Motie Fonds Delft 2040 inzetten voor 
Prinsenhof 

Ingetrokken      Indiener Indiener    

 Motie Prinsenhof  Verworpen          Indiener 

 Motie Gasthuisplaats Verworpen    Indiener   Indiener  Indiener Indiener 

 Motie Privacy Aangenomen  Indiener Indiener Indiener       

 Motie afschaffen verhuurdersheffing Aangenomen   Indiener   Indiener Indiener Indiener Indiener  

 Motie Bomenwijk Verworpen       Indiener    

 Motie Het puntensysteem de ruimte 
geven 

Verworpen  Indiener     Indiener   Indiener 

 Motie verbetering puntensysteem  Aangenomen Indiener  Indiener Indiener Indiener      

 Motie Één integrale 
evenementenagenda voor Delft 

Aangenomen Indiener Indiener Indiener    Indiener  Indiener Indiener 

 Motie meer ruimte overdag voor 
festiviteiten 

Verworpen  Indiener     Indiener   Indiener 

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake beslissing op bezwaar m.b.t. 
Parkeerverordening 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake bekrachtiging geheimhouding 
bijlage bij raadsvoorstel (2005071) 
inzake Prinsenhof 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/2005071-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-van-visie-naar-ontwerp-museum-prinsenhof-delftpdf_4866496.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/2005071-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-van-visie-naar-ontwerp-museum-prinsenhof-delftpdf_4866496.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/2005071-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-van-visie-naar-ontwerp-museum-prinsenhof-delftpdf_4866496.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-aanbesteding-prinsenhof-cu-cda-sp-ingetrokkenpdf_4866446.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-fonds-delft-2040-inzetten-voor-prinsenhof-sp-cda-ingetrokkenpdf_4866447.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-fonds-delft-2040-inzetten-voor-prinsenhof-sp-cda-ingetrokkenpdf_4866447.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-prinsenhof-sd-verworpenpdf_4866448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-gasthuisplaats-od-cu-sd-sp-verworpenpdf_4867096.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-gasthuisplaats-od-cu-sd-sp-verworpenpdf_4867096.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-afschaffen-verhuurdersheffing-d66-cu-sp-cda-pvdapdf_4858093.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-bomenwijk-sp-verworpenpdf_4867196.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-het-puntensysteem-de-ruimte-geven-stip-sb-sp-verworpenpdf_4867297.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-het-puntensysteem-de-ruimte-geven-stip-sb-sp-verworpenpdf_4867297.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-verbetering-puntensysteem-d66-gl-vvd-od-aangenomenpdf_4867299.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-een-integrale-evenementenagenda-voor-delft-stip-sd-sp-d66-cu-gl-aangenomenpdf_4867296.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-een-integrale-evenementenagenda-voor-delft-stip-sd-sp-d66-cu-gl-aangenomenpdf_4867296.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-meer-ruimte-overdag-voor-festiviteiten-stip-sd-sp-verworpenpdf_4867298.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/motie-meer-ruimte-overdag-voor-festiviteiten-stip-sd-sp-verworpenpdf_4867298.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/1voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-beslissing-op-bezwaar-mbt-parkeerverordeningpdf_4813780.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/1voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-beslissing-op-bezwaar-mbt-parkeerverordeningpdf_4813780.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/1voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-beslissing-op-bezwaar-mbt-parkeerverordeningpdf_4813780.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/1951983-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-wijziging-van-de-verordening-adviescie-voor-bezwaarschriften-delftpdf_4814180.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/1951983-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-wijziging-van-de-verordening-adviescie-voor-bezwaarschriften-delftpdf_4814180.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/1951983-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-wijziging-van-de-verordening-adviescie-voor-bezwaarschriften-delftpdf_4814180.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/1951983-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-wijziging-van-de-verordening-adviescie-voor-bezwaarschriften-delftpdf_4814180.pdf


 

Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

5-3-2020 Voorstel van de R&A commissie inzake 
ordevoorstel planning- & controlcyclus 
2020 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/2008109-voorstel-van-de-ra-commissie-inzake-ordevoorstel-planning-controlcyclus-2020pdf_4814230.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/2008109-voorstel-van-de-ra-commissie-inzake-ordevoorstel-planning-controlcyclus-2020pdf_4814230.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29636/2008109-voorstel-van-de-ra-commissie-inzake-ordevoorstel-planning-controlcyclus-2020pdf_4814230.pdf


 

Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

30-01-20 Voorstel tot benoeming van mevrouw 
C.F. Osepa (GroenLinks) tot lid van de 
gemeenteraad 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel tot benoeming van mevrouw C. 
Hofemann (GroenLinks) tot commissielid 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het Presidium aan de raad 
inzake benoeming in de MRDH 

Aangenomen via hamerslag           

 Gewijzigd Voorstel van het college aan 
de raad inzake periodieke actualisering 
APV 

Aangenomen           

 Amendement lachgasverbod Delft Verworpen    Indiener      Indiener 

 Amendement verbod lachgas op de weg  Aangenomen    Indiener  Indiener   Indiener  

 Motie wat er niet is, is er niet Verworpen    Indiener      Indiener 

 Motie Inzicht duurzaamheid 
corporatiewoningen 

Verworpen    Indiener   Indiener    

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake verkoop aandelen Eneco 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel inzake bekrachtiging 
geheimhouding collegebrief svz 
ontwikkelingen onderwijs 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617/2004040-voorstel-tot-benoeming-van-mevrouw-cf-osepa-groenlinks-tot-lid-van-de-gemeenteraadpdf_4721303.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617/2004040-voorstel-tot-benoeming-van-mevrouw-cf-osepa-groenlinks-tot-lid-van-de-gemeenteraadpdf_4721303.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617/2004040-voorstel-tot-benoeming-van-mevrouw-cf-osepa-groenlinks-tot-lid-van-de-gemeenteraadpdf_4721303.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617/2004041-voorstel-tot-benoeming-van-mevrouw-c-hofemann-groenlinks-tot-commissielidpdf_4721453.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617/2004041-voorstel-tot-benoeming-van-mevrouw-c-hofemann-groenlinks-tot-commissielidpdf_4721453.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617/2004042-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-in-de-mrdhpdf_4721553.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617/2004042-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-in-de-mrdhpdf_4721553.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617/2005062-gewijzigd-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-periodieke-actualisering-apvpdf_4724153.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617/2005062-gewijzigd-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-periodieke-actualisering-apvpdf_4724153.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617/2005062-gewijzigd-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-periodieke-actualisering-apvpdf_4724153.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_29617/amendement-lachgasverbod-delft-od-sd-verworpenpdf_4721653.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29617/amendement-verbod-lachgas-op-de-weg-cu-od-cda-aangenomenpdf_4721654.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29617/motie-wat-er-niet-is-is-er-niet-sd-od-verworpenpdf_4721754.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29617/motie-inzicht-duurzaamheid-corporatiewoningen-sp-od-verworpenpdf_4721753.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29617/motie-inzicht-duurzaamheid-corporatiewoningen-sp-od-verworpenpdf_4721753.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29617/1951962-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-verkoop-aandelen-enecopdf_4722103.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29617/1951962-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-verkoop-aandelen-enecopdf_4722103.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29617/2004045-voorstel-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-svz-ontwikkelingen-onderwijspdf_4722203.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29617/2004045-voorstel-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-svz-ontwikkelingen-onderwijspdf_4722203.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_29617/2004045-voorstel-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-svz-ontwikkelingen-onderwijspdf_4722203.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

19-12-2019 Voorstel van het presidium aan de raad 
inzake benoeming in de MRDH 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het presidium aan de raad 
inzake benoeming commissie Rekening 
en Audit C.C. Kroes en R.C. van den Brink 

Aangenomen via hamerslag           

 Motie - Faciliteer sport in de openbare 
ruimte 

Ingetrokken Indiener Indiener  Indiener  Indiener    Indiener 

 Motie juiste prioriteit 
investeringsagenda sportaccommodaties 

Verworpen    Indiener      Indiener 

 Motie van Treurnis sluipverkeer 
Gasthuislaan Delft  

Verworpen    Indiener      Indiener 

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake nota Vastgoed analyse 2019 

Aangenomen           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake Beheervisie Openbare Ruimte 
Delft 

Aangenomen           

 Motie kwaliteitsniveau beheer openbare 
ruimte omhoog 

Verworpen      Indiener Indiener  Indiener  

 Motie proactief aan de slag met 
gedifferentieerd beheer van de 
openbare ruimte Delft 

Ingetrokken   Indiener  Indiener     Indiener 

 Motie Lessen van Sranti Aangenomen   Indiener  Indiener Indiener     

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake aanpassing Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Delft 
2020 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake 4e wijziging GR Inkoopbureau 
H10 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake 4e Algemene Begrotingswijziging 
2019 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake Delegatiebesluit 
arbeidsvoorwaardenregelingen ten 
behoeve van de griffie 

Aangenomen via hamerslag           

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950948-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-in-de-mrdhpdf_4583598.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950948-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-in-de-mrdhpdf_4583598.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950949-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-commissie-rekening-en-audit-cc-kroes-en-rc-van-den-brinkpdf_4583698.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950949-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-commissie-rekening-en-audit-cc-kroes-en-rc-van-den-brinkpdf_4583698.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950949-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-commissie-rekening-en-audit-cc-kroes-en-rc-van-den-brinkpdf_4583698.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/motie-faciliteer-sport-in-de-openbare-ruimte-stip-grl-od-cda-sd-ingetrokkenpdf_4583798.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/motie-faciliteer-sport-in-de-openbare-ruimte-stip-grl-od-cda-sd-ingetrokkenpdf_4583798.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/motie-juiste-prioriteit-investeringsagenda-sportaccommodaties-sd-od-verworpenpdf_4583799.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/motie-juiste-prioriteit-investeringsagenda-sportaccommodaties-sd-od-verworpenpdf_4583799.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/motie-van-treurnis-sluipverkeer-gasthuislaan-delft-od-sd-verworpenpdf_4583898.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/motie-van-treurnis-sluipverkeer-gasthuislaan-delft-od-sd-verworpenpdf_4583898.pdf
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Voorstel%20van%20het%20college%20aan%20de%20raad%20inzake%20nota%20Vastgoed%20analyse%202019.pdf%20(330,29kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Voorstel%20van%20het%20college%20aan%20de%20raad%20inzake%20nota%20Vastgoed%20analyse%202019.pdf%20(330,29kB)
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1944852-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-beheervisie-openbare-ruimte-delftpdf_4584248.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1944852-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-beheervisie-openbare-ruimte-delftpdf_4584248.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1944852-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-beheervisie-openbare-ruimte-delftpdf_4584248.pdf
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Motie%20kwaliteitsniveau%20beheer%20openbare%20ruimte%20omhoog%20-%20CU,%20SP,%20CDA%20(verworpen).pdf%20(91,94kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Motie%20kwaliteitsniveau%20beheer%20openbare%20ruimte%20omhoog%20-%20CU,%20SP,%20CDA%20(verworpen).pdf%20(91,94kB)
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/motie-proactief-aan-de-slag-met-gedifferentieerd-beheer-van-de-openbare-ruimte-delft-vvd-sd-d66-ingetrokkenpdf_4584449.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/motie-proactief-aan-de-slag-met-gedifferentieerd-beheer-van-de-openbare-ruimte-delft-vvd-sd-d66-ingetrokkenpdf_4584449.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/motie-proactief-aan-de-slag-met-gedifferentieerd-beheer-van-de-openbare-ruimte-delft-vvd-sd-d66-ingetrokkenpdf_4584449.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/motie-lessen-van-sranti-cda-vvd-d66-aangenomenpdf_4584548.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1944845-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanpassing-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2020pdf_4584648.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1944845-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanpassing-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2020pdf_4584648.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1944845-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanpassing-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2020pdf_4584648.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1944845-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanpassing-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2020pdf_4584648.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1944853-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-4e-wijziging-gr-inkoopbureau-h10pdf_4584848.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1944853-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-4e-wijziging-gr-inkoopbureau-h10pdf_4584848.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1944853-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-4e-wijziging-gr-inkoopbureau-h10pdf_4584848.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1947897-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-4e-algemene-begrotingswijziging-2019pdf_4585049.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1947897-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-4e-algemene-begrotingswijziging-2019pdf_4585049.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1947897-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-4e-algemene-begrotingswijziging-2019pdf_4585049.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1949938-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-delegatiebesluit-arbeidsvoorwaardenregelingen-ten-behoeve-van-de-griffiepdf_4585148.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1949938-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-delegatiebesluit-arbeidsvoorwaardenregelingen-ten-behoeve-van-de-griffiepdf_4585148.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1949938-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-delegatiebesluit-arbeidsvoorwaardenregelingen-ten-behoeve-van-de-griffiepdf_4585148.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1949938-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-delegatiebesluit-arbeidsvoorwaardenregelingen-ten-behoeve-van-de-griffiepdf_4585148.pdf


 

Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

19-12-2019 Voorstel van de WGC aan de raad inzake 
besluit vaststelling 
arbeidsvoorwaardenregeling griffie 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het Presidium aan de raad 
inzake delegatiebesluit werkgeverschap 
raad ivm WNRA 

Aangenomen via hamerslag           

 

Voorstel van het college aan de raad 
inzake definitieve weigering VVGB voor 
het transformeren van een 
kantoorgebouw naar tijdelijke 
studentenwoningen op de locatie 
Motorenweg 5 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake bekrachtiging verlenging 
geheimhouding bijlage 'ontwikkelingen 
onderwijs' 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake bekrachtiging geheimhouding 
bijlage 'verkoop aandelen Eneco' 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van de WGC aan de raad inzake 
aanwijzingsbesluit (plv.)griffier ivm 
WNRA 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950947-voorstel-van-de-wgc-aan-de-raad-inzake-besluit-vaststelling-arbeidsvoorwaardenregeling-griffiepdf_4585248.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950947-voorstel-van-de-wgc-aan-de-raad-inzake-besluit-vaststelling-arbeidsvoorwaardenregeling-griffiepdf_4585248.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950947-voorstel-van-de-wgc-aan-de-raad-inzake-besluit-vaststelling-arbeidsvoorwaardenregeling-griffiepdf_4585248.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950946-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-delegatiebesluit-werkgeverschap-raad-ivm-wnrapdf_4585348.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950946-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-delegatiebesluit-werkgeverschap-raad-ivm-wnrapdf_4585348.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950946-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-delegatiebesluit-werkgeverschap-raad-ivm-wnrapdf_4585348.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1946890-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-weigering-vvgb-voor-het-transformeren-van-een-kantoorgebouw-naar-tijdelijke-studentenwoningen-op-de-locatie-motorenweg-5pdf_4585448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1946890-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-weigering-vvgb-voor-het-transformeren-van-een-kantoorgebouw-naar-tijdelijke-studentenwoningen-op-de-locatie-motorenweg-5pdf_4585448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1946890-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-weigering-vvgb-voor-het-transformeren-van-een-kantoorgebouw-naar-tijdelijke-studentenwoningen-op-de-locatie-motorenweg-5pdf_4585448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1946890-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-weigering-vvgb-voor-het-transformeren-van-een-kantoorgebouw-naar-tijdelijke-studentenwoningen-op-de-locatie-motorenweg-5pdf_4585448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1946890-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-weigering-vvgb-voor-het-transformeren-van-een-kantoorgebouw-naar-tijdelijke-studentenwoningen-op-de-locatie-motorenweg-5pdf_4585448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1946890-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-weigering-vvgb-voor-het-transformeren-van-een-kantoorgebouw-naar-tijdelijke-studentenwoningen-op-de-locatie-motorenweg-5pdf_4585448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950955-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-verlenging-geheimhouding-bijlage-ontwikkelingen-onderwijspdf_4585548.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950955-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-verlenging-geheimhouding-bijlage-ontwikkelingen-onderwijspdf_4585548.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950955-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-verlenging-geheimhouding-bijlage-ontwikkelingen-onderwijspdf_4585548.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1950955-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-verlenging-geheimhouding-bijlage-ontwikkelingen-onderwijspdf_4585548.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1951961-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-verkoop-aandelen-enecopdf_4585648.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1951961-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-verkoop-aandelen-enecopdf_4585648.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1951961-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-verkoop-aandelen-enecopdf_4585648.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1951963-voorstel-van-de-wgc-aan-de-raad-inzake-aanwijzingsbesluit-plvgriffier-ivm-wnrapdf_4585748.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1951963-voorstel-van-de-wgc-aan-de-raad-inzake-aanwijzingsbesluit-plvgriffier-ivm-wnrapdf_4585748.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_31924/1951963-voorstel-van-de-wgc-aan-de-raad-inzake-aanwijzingsbesluit-plvgriffier-ivm-wnrapdf_4585748.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

28-11-2019 Voorstel tot benoeming van mevrouw 
I.O. de Boer (STIP) tot lid van de 
gemeenteraad 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel tot benoeming van de heer R.C. 
van den Brink (STIP) tot lid van de 
gemeenteraad 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake vaststelling voorbereidingsbesluit 
Schiehallen 

Aangenomen via hamerslag           

 Motie Scholenschuif alternatieven Verworpen    Indiener   Indiener    

 Motie Een mooie toekomst voor Tanthof 
en voor de scholen 

Aangenomen  Indiener  Indiener   Indiener  Indiener   

 Motie Participatie Scholenschuif Verworpen    Indiener   Indiener    

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake Regionale visie aanpak huiselijk 
geweld 2019-2022 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake definitieve VVGB twee woningen 
Rotterdamseweg 13 

Aangenomen           

 Motie Luisteren naar elkaar  Verworpen    Indiener      Indiener 

 Motie Frontoffice ISR Ingetrokken Indiener  Indiener Indiener     Indiener Indiener 

 Motie Naar een Delftse CO2-begroting Verworpen      Indiener   Indiener  

 Motie Stop met stapelen Verworpen      Indiener     

 Motie Chronisch zieke jongeren in de 
oude Wajong regeling beter begeleiden 

Verworpen    Indiener       

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake verlengen en technische 
wijzigingen verordening startersleningen 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake bekrachtiging geheimhouding 
collegebrief over ontwikkelingen 
beschermd wonen  

Aangenomen via hamerslag           

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1947902-voorstel-tot-benoeming-van-mevrouw-io-de-boer-stip-tot-lid-van-de-gemeenteraadpdf_4471677.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1947902-voorstel-tot-benoeming-van-mevrouw-io-de-boer-stip-tot-lid-van-de-gemeenteraadpdf_4471677.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1947902-voorstel-tot-benoeming-van-mevrouw-io-de-boer-stip-tot-lid-van-de-gemeenteraadpdf_4471677.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1947901-voorstel-tot-benoeming-van-de-heer-rc-van-den-brink-stip-tot-lid-van-de-gemeenteraadpdf_4471676.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1947901-voorstel-tot-benoeming-van-de-heer-rc-van-den-brink-stip-tot-lid-van-de-gemeenteraadpdf_4471676.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1947901-voorstel-tot-benoeming-van-de-heer-rc-van-den-brink-stip-tot-lid-van-de-gemeenteraadpdf_4471676.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1948928-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-voorbereidingsbesluit-schiehallenpdf_4471276.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1948928-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-voorbereidingsbesluit-schiehallenpdf_4471276.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1948928-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-voorbereidingsbesluit-schiehallenpdf_4471276.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/motie-scholenschuif-alternatieven-sp-od-verworpenpdf_4472178.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/motie-een-mooie-toekomst-voor-tanthof-en-voor-de-scholen-grl-pvda-cda-d66-aangenomenpdf_4472176.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/motie-een-mooie-toekomst-voor-tanthof-en-voor-de-scholen-grl-pvda-cda-d66-aangenomenpdf_4472176.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/motie-participatie-scholenschuif-sd-od-verworpenpdf_4472177.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1939746-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-vvgb-twee-woningen-rotterdamseweg-13pdf_4472476.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1939746-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-vvgb-twee-woningen-rotterdamseweg-13pdf_4472476.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1939746-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-vvgb-twee-woningen-rotterdamseweg-13pdf_4472476.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1939746-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-vvgb-twee-woningen-rotterdamseweg-13pdf_4472476.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1939746-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-vvgb-twee-woningen-rotterdamseweg-13pdf_4472476.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1939746-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-definitieve-vvgb-twee-woningen-rotterdamseweg-13pdf_4472476.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/motie-luisteren-naar-elkaar-sd-od-verworpenpdf_4472376.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/motie-frontoffice-isr-cu-od-grl-sd-d66-ingetrokkenpdf_4472776.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/motie-naar-een-delftse-co2-begroting-cda-cu-verworpenpdf_4472876.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/motie-stop-met-stapelen-cda-verworpenpdf_4472977.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/motie-chronisch-zieke-jongeren-in-de-oude-wajong-regeling-beter-begeleiden-od-verworpenpdf_4472976.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/motie-chronisch-zieke-jongeren-in-de-oude-wajong-regeling-beter-begeleiden-od-verworpenpdf_4472976.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1944848-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-verlengen-en-technische-wijzigingen-verordening-starterleningpdf_4473076.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1944848-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-verlengen-en-technische-wijzigingen-verordening-starterleningpdf_4473076.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1944848-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-verlengen-en-technische-wijzigingen-verordening-starterleningpdf_4473076.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1946884-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-ontwikkelingen-beschermd-wonenpdf_4473526.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1946884-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-ontwikkelingen-beschermd-wonenpdf_4473526.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1946884-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-ontwikkelingen-beschermd-wonenpdf_4473526.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1946884-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-ontwikkelingen-beschermd-wonenpdf_4473526.pdf


 

Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

28-11-2019 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake 1e wijziging van verordening 
onroerendezaakbelastingen Delft 2020 
en legesverordening Delft 2020 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake vaststelling bestemmingsplan 
Harnaschpolder 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het presidium aan de raad 
inzake beslissing op bezwaar 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1945873-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-1e-wijziging-van-verordening-onroerendezaakbelastingen-delft-2020-en-legesverordening-delft-2020pdf_4473926.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1945873-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-1e-wijziging-van-verordening-onroerendezaakbelastingen-delft-2020-en-legesverordening-delft-2020pdf_4473926.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1945873-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-1e-wijziging-van-verordening-onroerendezaakbelastingen-delft-2020-en-legesverordening-delft-2020pdf_4473926.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1945873-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-1e-wijziging-van-verordening-onroerendezaakbelastingen-delft-2020-en-legesverordening-delft-2020pdf_4473926.pdf
Voorstel%20van%20het%20college%20aan%20de%20raad%20inzake%20vaststelling%20bestemmingsplan%20Harnaschpolder.pdf%20(538,10kB)
Voorstel%20van%20het%20college%20aan%20de%20raad%20inzake%20vaststelling%20bestemmingsplan%20Harnaschpolder.pdf%20(538,10kB)
Voorstel%20van%20het%20college%20aan%20de%20raad%20inzake%20vaststelling%20bestemmingsplan%20Harnaschpolder.pdf%20(538,10kB)
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1947895-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-beslissing-op-bezwaarpdf_4474276.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16852/1947895-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-beslissing-op-bezwaarpdf_4474276.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

7-11-2019 Voorstel van het college aan de raad 
inzake controleprotocol 

Aangenomen via hamerslag           

 

Gewijzigd voorstel van het college aan 
de gemeenteraad inzake 
kredietaanvraag nieuwbouw 
Internationale Schakelklas van het 
Grotius College 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake ontwerp Verklaring van geen 
Bedenkingen (VVGB) Kloosterkade – 
Keurenaerstraat 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake ontwerp Verklaring van geen 
Bedenkingen voor 8 appartementen 
Jordaniëstraat 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake 3e wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Haaglanden 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake inzet deel van de kwaliteitsgelden 
uit de grondexploitatie van Nieuw Delft 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake Najaarsrapportage 
2019 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake benoeming 
voorzitter kamer II en III 
Adviescommissie voor bezwaarschriften 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het presidium aan de 
gemeenteraad inzake benoeming 
voorzitter en lid van de 
vertrouwenscommissie 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het presidium aan de 
gemeenteraad inzake benoeming lid in 
de Adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat van de MRDH 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake herbenoeming 
Kamervoorzitter en twee leden Kamer IV 
Adviescommissie voor bezwaarschriften 

Aangenomen via hamerslag           

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1938705-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-controleprotocolpdf_4307312.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1938705-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-controleprotocolpdf_4307312.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1929620-gewijzigd-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-kredietaanvraag-nieuwbouw-internationale-schakelklas-van-het-grotius-collegepdf_4307212.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1929620-gewijzigd-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-kredietaanvraag-nieuwbouw-internationale-schakelklas-van-het-grotius-collegepdf_4307212.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1929620-gewijzigd-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-kredietaanvraag-nieuwbouw-internationale-schakelklas-van-het-grotius-collegepdf_4307212.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1929620-gewijzigd-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-kredietaanvraag-nieuwbouw-internationale-schakelklas-van-het-grotius-collegepdf_4307212.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1929620-gewijzigd-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-kredietaanvraag-nieuwbouw-internationale-schakelklas-van-het-grotius-collegepdf_4307212.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1938720-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-ontwerp-vvgb-kloosterkade-keurenaerstraatpdf_4307112.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1938720-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-ontwerp-vvgb-kloosterkade-keurenaerstraatpdf_4307112.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1938720-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-ontwerp-vvgb-kloosterkade-keurenaerstraatpdf_4307112.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1938720-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-ontwerp-vvgb-kloosterkade-keurenaerstraatpdf_4307112.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1939749-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-ontwerp-vvgb-voor-8-appartementen-jordaniestraatpdf_4307012.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1939749-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-ontwerp-vvgb-voor-8-appartementen-jordaniestraatpdf_4307012.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1939749-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-ontwerp-vvgb-voor-8-appartementen-jordaniestraatpdf_4307012.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1939749-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-ontwerp-vvgb-voor-8-appartementen-jordaniestraatpdf_4307012.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1937690-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-3e-wijziging-van-de-gr-omgevingsdienst-haaglandenpdf_4309062.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1937690-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-3e-wijziging-van-de-gr-omgevingsdienst-haaglandenpdf_4309062.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1937690-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-3e-wijziging-van-de-gr-omgevingsdienst-haaglandenpdf_4309062.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1937690-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-3e-wijziging-van-de-gr-omgevingsdienst-haaglandenpdf_4309062.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1927563-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-inzet-deel-van-de-kwaliteitsgelden-uit-grondexploitatie-nieuw-delftpdf_4337938.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1927563-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-inzet-deel-van-de-kwaliteitsgelden-uit-grondexploitatie-nieuw-delftpdf_4337938.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1927563-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-inzet-deel-van-de-kwaliteitsgelden-uit-grondexploitatie-nieuw-delftpdf_4337938.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1940774-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-najaarsrapportage-2019pdf_4339192.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1940774-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-najaarsrapportage-2019pdf_4339192.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1940774-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-najaarsrapportage-2019pdf_4339192.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1939747-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-benoeming-voorzitter-kamer-ii-en-iii-adviescommissie-voor-bezwaarschriftenpdf_4338789.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1939747-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-benoeming-voorzitter-kamer-ii-en-iii-adviescommissie-voor-bezwaarschriftenpdf_4338789.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1939747-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-benoeming-voorzitter-kamer-ii-en-iii-adviescommissie-voor-bezwaarschriftenpdf_4338789.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1939747-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-benoeming-voorzitter-kamer-ii-en-iii-adviescommissie-voor-bezwaarschriftenpdf_4338789.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1941791-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-voorzitter-en-lid-van-de-vertrouwenscommissiepdf_4339039.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1941791-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-voorzitter-en-lid-van-de-vertrouwenscommissiepdf_4339039.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1941791-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-voorzitter-en-lid-van-de-vertrouwenscommissiepdf_4339039.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1941791-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-voorzitter-en-lid-van-de-vertrouwenscommissiepdf_4339039.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1941790-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-tot-commissielid-in-de-mrdhpdf_4232545.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1941790-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-tot-commissielid-in-de-mrdhpdf_4232545.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1941790-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-tot-commissielid-in-de-mrdhpdf_4232545.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1941790-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-tot-commissielid-in-de-mrdhpdf_4232545.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1944850-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-herbenoeming-kamervoorzitter-en-twee-leden-kamer-iv-acbpdf_4338689.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1944850-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-herbenoeming-kamervoorzitter-en-twee-leden-kamer-iv-acbpdf_4338689.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1944850-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-herbenoeming-kamervoorzitter-en-twee-leden-kamer-iv-acbpdf_4338689.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1944850-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-herbenoeming-kamervoorzitter-en-twee-leden-kamer-iv-acbpdf_4338689.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

7-11-2019 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake herbenoeming 
leden Raad van Toezicht Librijn 
openbaar onderwijs 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake programmabegroting 2020-2023 

Aangenomen           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake vaststellen 
belastingverordeningen 2020 

Aangenomen           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake Septembercirculaire 2019 

Aangenomen           

 Amendement A Uitstellen vaststellen 
toeristenbelasting 

Aangenomen   Indiener  Indiener Indiener   Indiener  

 Ja tegen de JaJa-Sticker Aangenomen Indiener Indiener Indiener     Indiener Indiener  

 Stop verstening binnenterreinen en 
privëterreinen 

Ingetrokken Indiener     Indiener  Indiener Indiener  

 123-persoonsafvalstoffenheffing Ingetrokken   Indiener Indiener Indiener    Indiener Indiener 

 Integraal verkeersbeleid Voorhof Verworpen      Indiener Indiener  Indiener  

 Verkeersveiligheid  Verworpen        Indiener Indiener  

 Housing First Aangenomen Indiener Indiener Indiener     Indiener Indiener  

 Doorbetalen verzekeringspolis tijdens 
schuldsaneringstraject 

Ingetrokken    Indiener       

 Naar een duurzaam, betaalbaar en 
dienstbare afvalscheiding in Delft  

Aangenomen  Indiener Indiener Indiener Indiener Indiener     

 Liever tijdelijke huisvesting dan 
leegstand  

Aangenomen  Indiener Indiener Indiener    Indiener   

 Huurteam Delft Aangenomen Indiener Indiener     Indiener Indiener Indiener  

 Reken je rijk Ingetrokken          Indiener 

 Viering 75 jaar bevrijding met Delftse 
burgers 

Ingetrokken    Indiener      Indiener 

 75 jaar bevrijding digitaal Aangenomen    Indiener      Indiener 

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1944850-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-herbenoeming-kamervoorzitter-en-twee-leden-kamer-iv-acbpdf_4338689.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1944850-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-herbenoeming-kamervoorzitter-en-twee-leden-kamer-iv-acbpdf_4338689.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1944850-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-herbenoeming-kamervoorzitter-en-twee-leden-kamer-iv-acbpdf_4338689.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1944850-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-herbenoeming-kamervoorzitter-en-twee-leden-kamer-iv-acbpdf_4338689.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1938727-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-programmabegroting-2020-2023pdf_4308312.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1938727-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-programmabegroting-2020-2023pdf_4308312.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1938721-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststellen-belastingverordeningen-2020pdf_4337688.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1938721-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststellen-belastingverordeningen-2020pdf_4337688.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1938721-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststellen-belastingverordeningen-2020pdf_4337688.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1941798-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-septembercirculaire-2019pdf_4307513.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1941798-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-septembercirculaire-2019pdf_4307513.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/amendement-a-uitstellen-vaststellen-toeristenbelasting-d66-vvd-cda-cu-aangenomenpdf_4308229.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/amendement-a-uitstellen-vaststellen-toeristenbelasting-d66-vvd-cda-cu-aangenomenpdf_4308229.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/1a-ja-tegen-de-jaja-sticker-stip-gl-cu-pvdad66-aangenomenpdf_4308212.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/2-stop-verstening-binnenterreinen-en-priveterreinen-cu-cda-pvda-gl-ingetrokkenpdf_4308213.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/2-stop-verstening-binnenterreinen-en-priveterreinen-cu-cda-pvda-gl-ingetrokkenpdf_4308213.pdf
123-persoonsafvalstoffenheffing%20-%20CU,%20OD,%20D66,%20VVD,%20SD
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/4a-integraal-verkeersbeleid-voorhof-cu-sp-cda-verworpenpdf_4308215.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/5-verkeersveiligheid-pvda-cu-verworpenpdf_4308216.pdf
Housing%20First%20CU,%20STIP,%20GL,%20PvdA,%20D66%20(aangenomen).pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/7-doorbetalen-verzekeringspolis-tijdens-schuldsaneringstraject-ingetrokkenpdf_4308218.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/7-doorbetalen-verzekeringspolis-tijdens-schuldsaneringstraject-ingetrokkenpdf_4308218.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/8a-naar-een-duurzaam-betaalbaar-en-dienstbare-afvalscheiding-in-delft-vvd-cda-d66-stip-od-aangenomenpdf_4308219.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/8a-naar-een-duurzaam-betaalbaar-en-dienstbare-afvalscheiding-in-delft-vvd-cda-d66-stip-od-aangenomenpdf_4308219.pdf
Liever%20tijdelijke%20huisvesting%20dan%20leegstand%20-%20STIP,%20OD,%20PvdA,%20D66%20(aangenomen).pdf%20(130,35kB)
Liever%20tijdelijke%20huisvesting%20dan%20leegstand%20-%20STIP,%20OD,%20PvdA,%20D66%20(aangenomen).pdf%20(130,35kB)
Huurteam%20Delft%20-%20STIP,%20SP,%20CU,%20PvdA,%20GL%20(aangenomen).pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/11-reken-je-rijk-sd-ingetrokkenpdf_4308222.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/12a-viering-75-jaar-bevrijding-met-delftse-burgers-sd-od-ingetrokkenpdf_4308223.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/12a-viering-75-jaar-bevrijding-met-delftse-burgers-sd-od-ingetrokkenpdf_4308223.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/13a-75-jaar-bevrijding-digitaal-sd-od-aangenomenpdf_4308224.pdf


 

Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

7-11-2019 Stadsdekkend 24-7 openbaar AED 
netwerk  

Aangenomen Indiener   Indiener  Indiener  Indiener  Indiener 

 Lokale journalistiek Ingetrokken   Indiener Indiener  Indiener  Indiener Indiener  

 Veilig op de fiets naar school Ingetrokken  Indiener Indiener   Indiener     

 Schimmelaanpak huurwoningen Aangenomen       Indiener    

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/14-stadsdekkend-24-7-openbaar-aed-netwerk-cda-gl-od-pvda-sd-aangenomenpdf_4308225.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/14-stadsdekkend-24-7-openbaar-aed-netwerk-cda-gl-od-pvda-sd-aangenomenpdf_4308225.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/15-lokale-journalistiek-cu-cda-od-pvda-d66-ingetrokkenpdf_4308226.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/16a-veilig-op-de-fiets-naar-school-d66-stip-cda-ingetrokkenpdf_4308227.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/begrotingsraad_16843/17-schimmelaanpak-huurwoningen-sp-aangenomenpdf_4308228.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

26-9-2019 Voorstel van het presidium aan de raad 
inzake mandaat-machtiging griffier 

Aangenomen via hamerslag           

 

Voorstel van het Presidium aan de 
gemeenteraad inzake bekrachtiging 
geheimhouding bijlage bij voorstel 
kredietaanvraag nieuwbouw 
Internationale Schakelklas van het 
Grotius College 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake bekrachtiging 
geheimhouding bijlage brief inzake 
ontwikkelingen onderwijs 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake aanvraag 
investeringskrediet aankoop Vestia 
woningen 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake vaststellen 
bestemmingsplan Professor Schoemaker 
Plantage, Grasbuurt 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake wijziging 
bestemmingsplan Het Arsenaal 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake bekrachtiging 
geheimhouding bijlage brief inzake 
vervolg ontwikkelingen onderwijs 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake toevoegen 
mobiliteit hub(s) aan programma Nieuw 
Delft 

Aangenomen           

 Amendement go-no go na 
marktverkenning mobiliteit hub(s) 

Verworpen      Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake uitbreiding 
parkeergebieden D en E en diverse 
aanpassingen parkeerverordening 

Aangenomen           

 Amendement Geen parkeerregulering 
Bomenwijk 

Verworpen      Indiener Indiener  Indiener Indiener 

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1930646-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-mandaat-machtiging-griffierpdf_3990098.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1930646-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-mandaat-machtiging-griffierpdf_3990098.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1938709-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-inzake-iskpdf_3990198.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1938709-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-inzake-iskpdf_3990198.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1938709-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-inzake-iskpdf_3990198.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1938709-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-inzake-iskpdf_3990198.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1938709-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-inzake-iskpdf_3990198.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1938709-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-inzake-iskpdf_3990198.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1938719-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-ontwikkelingen-onderwijspdf_3990298.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1938719-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-ontwikkelingen-onderwijspdf_3990298.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1938719-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-ontwikkelingen-onderwijspdf_3990298.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1938719-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-ontwikkelingen-onderwijspdf_3990298.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1930642-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanvraag-investeringskrediet-aankoop-vestia-woningenpdf_3990448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1930642-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanvraag-investeringskrediet-aankoop-vestia-woningenpdf_3990448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1930642-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanvraag-investeringskrediet-aankoop-vestia-woningenpdf_3990448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1930642-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanvraag-investeringskrediet-aankoop-vestia-woningenpdf_3990448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1929630-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-prof-schoemakerplantage-grasbuurtpdf_3990798.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1929630-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-prof-schoemakerplantage-grasbuurtpdf_3990798.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1929630-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-prof-schoemakerplantage-grasbuurtpdf_3990798.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1929630-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-prof-schoemakerplantage-grasbuurtpdf_3990798.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1936672-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-wijziging-bestemmingsplan-het-arsenaalpdf_3990898.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1936672-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-wijziging-bestemmingsplan-het-arsenaalpdf_3990898.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1936672-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-wijziging-bestemmingsplan-het-arsenaalpdf_3990898.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1939734-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-vervolg-ontwikkelingen-onderwijspdf_3990998.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1939734-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-vervolg-ontwikkelingen-onderwijspdf_3990998.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1939734-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-vervolg-ontwikkelingen-onderwijspdf_3990998.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1939734-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-collegebrief-over-vervolg-ontwikkelingen-onderwijspdf_3990998.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1924467-rv-inzake-toevoegen-mobiliteit-hubs-aan-programma-nieuw-delftpdf_3989144.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1924467-rv-inzake-toevoegen-mobiliteit-hubs-aan-programma-nieuw-delftpdf_3989144.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1924467-rv-inzake-toevoegen-mobiliteit-hubs-aan-programma-nieuw-delftpdf_3989144.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1924467-rv-inzake-toevoegen-mobiliteit-hubs-aan-programma-nieuw-delftpdf_3989144.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/amendement-go-no-go-na-marktverkenning-mobiliteit-hubs-cda-sd-sp-cu-verworpenpdf_3989244.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/amendement-go-no-go-na-marktverkenning-mobiliteit-hubs-cda-sd-sp-cu-verworpenpdf_3989244.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1929634-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-uitbreiding-parkeergebieden-d-en-e-en-diverse-aanpassingen-parkeerverordeningpdf_4004192.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1929634-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-uitbreiding-parkeergebieden-d-en-e-en-diverse-aanpassingen-parkeerverordeningpdf_4004192.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1929634-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-uitbreiding-parkeergebieden-d-en-e-en-diverse-aanpassingen-parkeerverordeningpdf_4004192.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/1929634-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-uitbreiding-parkeergebieden-d-en-e-en-diverse-aanpassingen-parkeerverordeningpdf_4004192.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/amendement-geen-parkeerregulering-bomenwijk-cda-sp-cu-sd-verworpenpdf_3989345.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/amendement-geen-parkeerregulering-bomenwijk-cda-sp-cu-sd-verworpenpdf_3989345.pdf


 

Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

26-9-2019 Amendement Wilgenlaan betrekken bij 
uitbreiding parkeergebied E 

Aangenomen Indiener Indiener Indiener     Indiener   

 
Motie aanpassing van de Verordening 
parkeerregulering en parkeerbelasting 
Delft 2019 

Verworpen      Indiener Indiener   Indiener 

 Motie Geen indexering tarieven 
parkeergarages 

Verworpen      Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 Motie eenzaamheid versus 100 tablets Ingetrokken  Indiener Indiener  Indiener Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 Motie van de fracties CU en CDA Stop 
verstening binnenterreinen en 
privéterreinen 

Ingetrokken      Indiener   Indiener  

 Motie van de fracties SD, OD en SP twee 
keer niks 

Ingetrokken    Indiener   Indiener   Indiener 

 Motie van de fracties STIP, GrL, en CU Ja 
tegen de JaJa-Sticker  

Ingetrokken Indiener Indiener       Indiener  

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/amendement-wilgenlaan-betrekken-bij-uitbreiding-parkeergebied-e-d66-pvda-grl-stip-aangenomenpdf_3989346.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/amendement-wilgenlaan-betrekken-bij-uitbreiding-parkeergebied-e-d66-pvda-grl-stip-aangenomenpdf_3989346.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-aanpassing-van-de-verordening-parkeerregulering-en-parkeerbelasting-delft-2019-sd-sp-cda-verworpenpdf_3989347.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-aanpassing-van-de-verordening-parkeerregulering-en-parkeerbelasting-delft-2019-sd-sp-cda-verworpenpdf_3989347.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-aanpassing-van-de-verordening-parkeerregulering-en-parkeerbelasting-delft-2019-sd-sp-cda-verworpenpdf_3989347.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-geen-indexering-tarieven-parkeergarages-cda-sd-sp-cu-verworpenpdf_3989348.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-geen-indexering-tarieven-parkeergarages-cda-sd-sp-cu-verworpenpdf_3989348.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-eenzaamheid-versus-100-tablets-cu-cda-vvd-stip-sp-sd-d66-ingetrokkenpdf_3989596.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-van-de-fracties-cu-en-cda-stop-verstening-binnenterreinen-en-priveterreinen-ingetrokkenpdf_3989798.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-van-de-fracties-cu-en-cda-stop-verstening-binnenterreinen-en-priveterreinen-ingetrokkenpdf_3989798.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-van-de-fracties-cu-en-cda-stop-verstening-binnenterreinen-en-priveterreinen-ingetrokkenpdf_3989798.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-van-de-fracties-sd-od-en-sp-twee-keer-niks-ingetrokkenpdf_3989898.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-van-de-fracties-sd-od-en-sp-twee-keer-niks-ingetrokkenpdf_3989898.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-van-de-fracties-stip-grl-en-cu-ja-tegen-de-jaja-sticker-ingetrokkenpdf_3989998.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16831/motie-van-de-fracties-stip-grl-en-cu-ja-tegen-de-jaja-sticker-ingetrokkenpdf_3989998.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

11-7-2019 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake Implementatie Besluit brandveilig 
gebruik en basishulpverlening overige 
plaatsen 

Aangenomen via hamerslag           

 Raadsvoorstel wijziging Verordening op 
de raadscommissies 2008  

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het presidium aan de raad 
inzake wijziging Reglement van Orde van 
de gemeenteraad 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het 
fractievoorzittersoverleg aan de raad 
inzake fractieverantwoordingen 2018 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake wijzigingen Verordening 
Jeugdhulp Delft 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake Fonds Delft 2040 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het 
fractievoorzittersoverleg aan de raad 
inzake Verordening Voorzieningen 
fracties raads- en commissieleden 2019 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake 
voorbereidingsbesluit Motorenweg e.o. 

Aangenomen           

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake vaststelling bestemmingsplan 
Tiny Houses en het aanvaarden van het 
milieueffectrapport Schieoevers Noord  

           

 Amendement Beslispunt 5B 
raadsvoorstel Schieoevers Noord) 

Aangenomen Indiener Indiener Indiener  Indiener   Indiener   

 Amendement Spelregelkader 
Schieoevers Noord 

Aangenomen Indiener Indiener   Indiener   Indiener   

 Motie sluitende exploitatie LAGA Verworpen      Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 Motie gelijke behandeling organisaties Verworpen      Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 Motie behoud Delftse grond  Verworpen       Indiener    

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Implementatie%20Besluit%20brandveilig%20gebruik%20en%20basishulpverlening%20overige%20plaatsen.pdf%20(292,25kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Implementatie%20Besluit%20brandveilig%20gebruik%20en%20basishulpverlening%20overige%20plaatsen.pdf%20(292,25kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Implementatie%20Besluit%20brandveilig%20gebruik%20en%20basishulpverlening%20overige%20plaatsen.pdf%20(292,25kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Implementatie%20Besluit%20brandveilig%20gebruik%20en%20basishulpverlening%20overige%20plaatsen.pdf%20(292,25kB)
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11925495-raadsvoorstel-wijziging-verordening-op-de-raadscommissies-2008pdf_3601582.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11925495-raadsvoorstel-wijziging-verordening-op-de-raadscommissies-2008pdf_3601582.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11925494-raadsvoorstel-wijziging-reglement-van-orde-van-de-gemeenteraadpdf_3601682.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11925494-raadsvoorstel-wijziging-reglement-van-orde-van-de-gemeenteraadpdf_3601682.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11925494-raadsvoorstel-wijziging-reglement-van-orde-van-de-gemeenteraadpdf_3601682.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/1voorstel-van-het-fractievoorzittersoverleg-aan-de-raad-inzake-verantwoording-fractievergoedingen-2018pdf_3601782.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/1voorstel-van-het-fractievoorzittersoverleg-aan-de-raad-inzake-verantwoording-fractievergoedingen-2018pdf_3601782.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/1voorstel-van-het-fractievoorzittersoverleg-aan-de-raad-inzake-verantwoording-fractievergoedingen-2018pdf_3601782.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11919330-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-wijzigingen-verordening-jeugdhulp-delftpdf_3601982.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11919330-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-wijzigingen-verordening-jeugdhulp-delftpdf_3601982.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11919330-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-wijzigingen-verordening-jeugdhulp-delftpdf_3601982.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11926510-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-fonds-delft-2040pdf_3602082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11926510-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-fonds-delft-2040pdf_3602082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11925487-voorstel-aan-de-raad-inzake-verordening-voorzieningen-fracties-raads-en-commissieleden-2019pdf_3602182.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11925487-voorstel-aan-de-raad-inzake-verordening-voorzieningen-fracties-raads-en-commissieleden-2019pdf_3602182.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11925487-voorstel-aan-de-raad-inzake-verordening-voorzieningen-fracties-raads-en-commissieleden-2019pdf_3602182.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11925487-voorstel-aan-de-raad-inzake-verordening-voorzieningen-fracties-raads-en-commissieleden-2019pdf_3602182.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11928598-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vbb-motorenweg-eopdf_3600532.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11928598-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vbb-motorenweg-eopdf_3600532.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/11928598-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vbb-motorenweg-eopdf_3600532.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/1voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bp-tiny-houses-en-aanvaarden-mer-schieoevers-noordpdf_3603082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/1voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bp-tiny-houses-en-aanvaarden-mer-schieoevers-noordpdf_3603082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/1voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bp-tiny-houses-en-aanvaarden-mer-schieoevers-noordpdf_3603082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/1voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-bp-tiny-houses-en-aanvaarden-mer-schieoevers-noordpdf_3603082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/amendement-beslispunt-5b-raadsvoorstel-schieoevers-noord-grl-vvd-pvda-d66-stip-aangenomenpdf_3600782.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/amendement-beslispunt-5b-raadsvoorstel-schieoevers-noord-grl-vvd-pvda-d66-stip-aangenomenpdf_3600782.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/amendement-spelregelkader-schieoevers-noord-grl-stip-vvd-pvda-aangenomenpdf_3600783.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/amendement-spelregelkader-schieoevers-noord-grl-stip-vvd-pvda-aangenomenpdf_3600783.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/motie-sluitende-exploitatie-laga-sd-sp-cda-cu-verworpenpdf_3601083.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/motie-gelijke-behandeling-organisaties-cda-cu-sp-sd-verworpenpdf_3601082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/motie-behoud-delftse-grond-sp-verworpenpdf_3601182.pdf


 

Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

11-7-2019 Motie geen fietsboten of pontons in de 
grachten  

Verworpen    Indiener  Indiener    Indiener 

 Motie Wonen het antwoord tegen 
eenzaamheid 

Ingetrokken Indiener Indiener    Indiener   Indiener  

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/motie-geen-fietsboten-of-pontons-in-de-grachten-sd-od-cda-verworpenpdf_3601282.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/motie-geen-fietsboten-of-pontons-in-de-grachten-sd-od-cda-verworpenpdf_3601282.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/motie-wonen-het-antwoord-tegen-eenzaamheid-stip-cda-cu-grl-ingetrokkenpdf_3601382.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16820/motie-wonen-het-antwoord-tegen-eenzaamheid-stip-cda-cu-grl-ingetrokkenpdf_3601382.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

20-6-2019 en 

27-6-2019 

Kadernota en 

algemene 

beschouwingen 

Voorstel van het college aan de raad 
inzake jaarstukken 2018 (na erratum)  

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van de RA commissie aan de 
gemeenteraad inzake advies jaarstukken 
2018  

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake verklaring van representativiteit 
Stichting Omroep Delft  

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake VVGB voor een dakopbouw t.b.v. 
zes appartementen aan de Mina 
Krusemanstraat 40-44  

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake weigeren VVGB voor tijdelijke 
transformatie kantoorgebouw 
Motorenweg 5  

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het presidium aan de raad 
inzake bekrachting geheime bijlage 
ontwikkelstrategie Schieoevers Noord 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake kaderbrief 2019 

Aangenomen           

 Amendement Impuls knelpunten budget 
statushouders 

Aangenomen         Indiener  

 Motie 75 jaar vrijheid Ingetrokken   Indiener      Indiener  

 Motie Armoede werkt niet  Verworpen Indiener      Indiener    

 Motie beleggers aan banden Ingetrokken    Indiener   Indiener   Indiener 

 Motie Doorpakken op de Rode Loper Aangenomen Indiener Indiener  Indiener Indiener   Indiener  Indiener 

 Motie energiebesparing voor iedereen Aangenomen Indiener Indiener    Indiener   Indiener  

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Voorstel%20van%20het%20college%20aan%20de%20raad%20inzake%20jaarstukken%202018%20(na%20erratum)%20(get.).pdf%20(256,51kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Voorstel%20van%20het%20college%20aan%20de%20raad%20inzake%20jaarstukken%202018%20(na%20erratum)%20(get.).pdf%20(256,51kB)
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810/1923448-voorstel-van-de-ra-commissie-aan-de-gemeenteraad-inzake-advies-jaarstukken-2018-getpdf_3455198.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810/1923448-voorstel-van-de-ra-commissie-aan-de-gemeenteraad-inzake-advies-jaarstukken-2018-getpdf_3455198.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810/1923448-voorstel-van-de-ra-commissie-aan-de-gemeenteraad-inzake-advies-jaarstukken-2018-getpdf_3455198.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-verklaring-van-representativiteit-stichting-omroep-delft-getpdf_3454197.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-verklaring-van-representativiteit-stichting-omroep-delft-getpdf_3454197.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-verklaring-van-representativiteit-stichting-omroep-delft-getpdf_3454197.pdf
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Voorstel%20van%20het%20college%20aan%20de%20raad%20inzake%20VVGB%20voor%20een%20dakopbouw%20t.b.v.%20zes%20appartementen%20aan%20de%20Mina%20Krusemanstraat%2040-44%20(get.).pdf%20(280,49kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Voorstel%20van%20het%20college%20aan%20de%20raad%20inzake%20VVGB%20voor%20een%20dakopbouw%20t.b.v.%20zes%20appartementen%20aan%20de%20Mina%20Krusemanstraat%2040-44%20(get.).pdf%20(280,49kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Voorstel%20van%20het%20college%20aan%20de%20raad%20inzake%20VVGB%20voor%20een%20dakopbouw%20t.b.v.%20zes%20appartementen%20aan%20de%20Mina%20Krusemanstraat%2040-44%20(get.).pdf%20(280,49kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Voorstel%20van%20het%20college%20aan%20de%20raad%20inzake%20VVGB%20voor%20een%20dakopbouw%20t.b.v.%20zes%20appartementen%20aan%20de%20Mina%20Krusemanstraat%2040-44%20(get.).pdf%20(280,49kB)
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-weigeren-vvgb-voor-tijdelijke-transformatie-kantoorgebouw-motorenweg-5-getpdf_3454398.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-weigeren-vvgb-voor-tijdelijke-transformatie-kantoorgebouw-motorenweg-5-getpdf_3454398.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-weigeren-vvgb-voor-tijdelijke-transformatie-kantoorgebouw-motorenweg-5-getpdf_3454398.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-weigeren-vvgb-voor-tijdelijke-transformatie-kantoorgebouw-motorenweg-5-getpdf_3454398.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812/voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachting-geheime-bijlage-ontwikkelstrategie-schieoevers-noordpdf_3471722.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812/voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachting-geheime-bijlage-ontwikkelstrategie-schieoevers-noordpdf_3471722.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812/voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachting-geheime-bijlage-ontwikkelstrategie-schieoevers-noordpdf_3471722.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812/1923432-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-kaderbrief-2019pdf_3569266.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812/1923432-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-kaderbrief-2019pdf_3569266.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812/amendement-impuls-knelpunten-budget-statushouders-cu-aangenomenpdf_3517702.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812/amendement-impuls-knelpunten-budget-statushouders-cu-aangenomenpdf_3517702.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812/motie-75-jaar-vrijheid-d66cu-ingetrokkenpdf_3517703.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812/motie-armoede-werkt-niet-sp-gl-verworpenpdf_3517704.pdf
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Motie%20beleggers%20aan%20banden%20-%20SP,%20OD,%20SD%20(ingetrokken).pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812/motie-doorpakken-op-de-rode-loper-grl-pvda-vvd-sd-od-stip-aangenomenpdf_3517706.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812/motie-energiebesparing-voor-iedereen-stip-cu-cda-gl-aangenomenpdf_3517707.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

20-6-2019 en 

27-6-2019 

Kadernota en 

algemene 

beschouwingen 

Motie Gemeentelijke woningbouw 
stichting  

Verworpen    Indiener   Indiener    

 Motie Hoger streven klantwaardering 
dienstverlening burgers in 2022  

Aangenomen     Indiener Indiener Indiener  Indiener  Indiener 

 Motie Huisje boompje ...  Aangenomen Indiener     Indiener   Indiener  

 Motie Kaderbrief  Verworpen    Indiener       Indiener 

 Motie nieuw sportpark Kerkpolder, klaar 
voor de bestendige toekomst  

Verworpen    Indiener   Indiener    

 Motie vegetarisch is de standaard  Aangenomen Indiener  verdeeld    verdeeld verdeeld   

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake vaststelling 
huisvestingsverordening Delft 2019 

Aangenomen           

 Amendement Huisvestingsverordening 
Delft 2019 

Verworpen  Indiener         

 
Voorstel van het college aan de raad 
inzake aanleg Gelatinebrug, loswal en 
ligplaatsen) 

Aangenomen           

 Motie Gelatinebrug risicovol project Verworpen      Indiener Indiener    

 Motie van afkeuring Delfthopper  Verworpen      Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 Motie busvervoer meten is weten Ingetrokken      Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 Motie Een veilige jaarwisseling voor 
iedereen in Delft) 

Aangenomen   Indiener   Indiener     

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-gemeentelijke-woningbouw-stichting-sp-od-verworpenpdf_3517708.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-gemeentelijke-woningbouw-stichting-sp-od-verworpenpdf_3517708.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-hoger-streven-klantwaardering-dienstverlening-burgers-in-2022-cda-sd-od-pvda-vvd-aangenomenpdf_3517709.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-hoger-streven-klantwaardering-dienstverlening-burgers-in-2022-cda-sd-od-pvda-vvd-aangenomenpdf_3517709.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-huisje-boompje-cda-cu-grl-aangenomenpdf_3517710.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-kaderbrief-sd-od-verworpenpdf_3517711.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-nieuw-sportpark-kerkpolder-klaar-voor-de-bestendige-toekomst-od-sp-verworpenpdf_3517712.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-nieuw-sportpark-kerkpolder-klaar-voor-de-bestendige-toekomst-od-sp-verworpenpdf_3517712.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-vegetarisch-is-de-standaard-grl-aangenomenpdf_3517713.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/1voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-huisvestingsverordening-delft-2019pdf_3455848.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/1voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-huisvestingsverordening-delft-2019pdf_3455848.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/1voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-vaststelling-huisvestingsverordening-delft-2019pdf_3455848.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/amendement-huisvestingsverordening-delft-2019-stip-verworpenpdf_3517852.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/amendement-huisvestingsverordening-delft-2019-stip-verworpenpdf_3517852.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/1923424-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanleg-gelatinebrug-loswal-en-ligplaatsenpdf_3569465.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/1923424-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanleg-gelatinebrug-loswal-en-ligplaatsenpdf_3569465.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/1923424-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanleg-gelatinebrug-loswal-en-ligplaatsenpdf_3569465.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-gelatinebrug-risicovol-project-cda-sp-verworpenpdf_3518052.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-van-afkeuring-delfthopper-cu-cda-sd-sp-verworpenpdf_3518353.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-busvervoer-meten-is-weten-cu-sp-cda-sd-ingetrokkenpdf_3518352.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-een-veilige-jaarwisseling-voor-iedereen-in-delft-cda-d66-aangenomenpdf_3518452.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-een-veilige-jaarwisseling-voor-iedereen-in-delft-cda-d66-aangenomenpdf_3518452.pdf


 

Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

20-6-2019 en 

27-6-2019 

Kadernota en 

algemene 

beschouwingen 

Motie Maak van oud en nieuw weer een 
feest voor iedereen 

Verworpen Indiener   Indiener 

(verdeeld) 

   Indiener Indiener Indiener 

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad-kadernotaalgemene-beschouwingen_16810
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16812
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-maak-van-oud-en-nieuw-weer-een-feest-voor-iedereen-pvda-cu-od-grl-sd-verworpenpdf_3518453.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16812/motie-maak-van-oud-en-nieuw-weer-een-feest-voor-iedereen-pvda-cu-od-grl-sd-verworpenpdf_3518453.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

16-5-2019 
Voorstel college aan de gemeenteraad 
inzake aankoop grond en opstallen “Gele 
Scheikunde” (Prins Bernhardlaan) 

Aangenomen            

 Motie ondersteunen bewoners-
eigenaren van VVE Michiel de Ruyterweg 
33-39 bij onderhandelingen  

Ingetrokken    Indiener  Indiener   Indiener  

 Voorstel college aan raad inzake 
vaststellen sneltoetscriteria 
zonnepanelen 

Unaniem aangenomen           

 Amendement sneltoetscriteria 
zonnepanelen 

Aangenomen Indiener Indiener       Indiener  

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake visiedocument Inkoop Beschermd 
Wonen 2020 

Unaniem aangenomen           

 Motie beschermd wonen Unaniem aangenomen    Indiener  Indiener   Indiener  

 Motie weloverwogen verkoop aandelen 
Eneco 

Aangenomen Indiener Indiener    Indiener   Indiener  

 Motie funderingsproblemen als gevolg 
van klimaatveranderingen 

Ingetrokken Indiener    Indiener Indiener   Indiener  

 Motie Klimaatadaptief handelen tegen 
droogte 

Ingetrokken Indiener  Indiener   Indiener  Indiener Indiener  

 Motie maak klimaatadaptatie concreet  Aangenomen Indiener Indiener Indiener   Indiener  Indiener   

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake aanvraag bijdrage gemeentefonds 
kosten OCE  

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel college aan raad inzake 
beheerplannen wegen en civiele 
constructies  

Aangenomen via hamerslag           

 

Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake definitieve 
verklaring van geen bedenkingen voor 
het realiseren van 3 appartementen op 
de locatie Oostsingel 181 te Delft 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het presidium 
Bekrachtiging geheime bijlage 3 SOK 
Laga 

Aangenomen via hamerslag           

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-aankoop-en-opstallen-gele-scheikunde-getpdf_3114919.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-aankoop-en-opstallen-gele-scheikunde-getpdf_3114919.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-aankoop-en-opstallen-gele-scheikunde-getpdf_3114919.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/motie-ondersteunen-bewoners-eigenaren-van-vve-michiel-de-ruyterweg-33-39-bij-onderhandelingen-cda-cu-od-ingetrokkenpdf_3115018.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/motie-ondersteunen-bewoners-eigenaren-van-vve-michiel-de-ruyterweg-33-39-bij-onderhandelingen-cda-cu-od-ingetrokkenpdf_3115018.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/motie-ondersteunen-bewoners-eigenaren-van-vve-michiel-de-ruyterweg-33-39-bij-onderhandelingen-cda-cu-od-ingetrokkenpdf_3115018.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststellen-sneltoetscriteria-zonnepanelenpdf_3052353.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststellen-sneltoetscriteria-zonnepanelenpdf_3052353.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststellen-sneltoetscriteria-zonnepanelenpdf_3052353.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/amendement-sneltoetscriteria-zonnepanelen-stip-grl-cu-aangenomenpdf_3116418.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/amendement-sneltoetscriteria-zonnepanelen-stip-grl-cu-aangenomenpdf_3116418.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-visiedocument-inkoop-beschermd-wonen-2020-getpdf_3115718.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-visiedocument-inkoop-beschermd-wonen-2020-getpdf_3115718.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-visiedocument-inkoop-beschermd-wonen-2020-getpdf_3115718.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/motie-beschermd-wonen-cu-cda-od-aangenomenpdf_3115168.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/motie-weloverwogen-verkoop-aandelen-eneco-stip-grl-cu-cda-aangenomenpdf_3115418.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/motie-weloverwogen-verkoop-aandelen-eneco-stip-grl-cu-cda-aangenomenpdf_3115418.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/motie-funderingsproblemen-als-gevolg-van-klimaatveranderingen-cu-cda-vvd-grl-ingetrokkenpdf_3115518.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/motie-funderingsproblemen-als-gevolg-van-klimaatveranderingen-cu-cda-vvd-grl-ingetrokkenpdf_3115518.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/motie-klimaatadaptief-handelen-tegen-droogte-grl-d66-pvda-cu-cda-ingetrokkenpdf_3115519.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/motie-klimaatadaptief-handelen-tegen-droogte-grl-d66-pvda-cu-cda-ingetrokkenpdf_3115519.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/motie-maak-klimaatadaptatie-concreet-stip-grl-d66-pvda-cda-aangenomenpdf_3115520.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanvraag-bijdrage-gemeentefonds-kosten-oce-getpdf_3115618.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanvraag-bijdrage-gemeentefonds-kosten-oce-getpdf_3115618.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-aanvraag-bijdrage-gemeentefonds-kosten-oce-getpdf_3115618.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-beheerplannen-wegen-en-civiele-constructies-getpdf_3115818.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-beheerplannen-wegen-en-civiele-constructies-getpdf_3115818.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-beheerplannen-wegen-en-civiele-constructies-getpdf_3115818.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-oostsingel-181-getpdf_3115918.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-oostsingel-181-getpdf_3115918.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-oostsingel-181-getpdf_3115918.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-oostsingel-181-getpdf_3115918.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/voorstel-college-aan-raad-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-oostsingel-181-getpdf_3115918.pdf
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Voorstel%20van%20het%20presidium%20Bekrachtiging%20geheime%20bijlage%203%20SOK%20Laga%20(get.).pdf%20%20(142,21kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Voorstel%20van%20het%20presidium%20Bekrachtiging%20geheime%20bijlage%203%20SOK%20Laga%20(get.).pdf%20%20(142,21kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Voorstel%20van%20het%20presidium%20Bekrachtiging%20geheime%20bijlage%203%20SOK%20Laga%20(get.).pdf%20%20(142,21kB)


 Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

16-5-2019 
Voorstel van het presidium aan de raad 
inzake bekrachtiging geheimhouding 
bijlage bij beantwoording schriftelijke 
vraag inzake vervolg kwestie Sjoerd S  

Aangenomen via hamerslag           

 

Voorstel van het presidium aan de raad 
inzake bekrachtiging geheimhouding 
bijlage bij (vervolg)beantwoording 
schriftelijke vraag inzake vervolg kwestie 
Sjoerd S 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/1919316-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-beantwoording-schriftelijke-vraag-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s-getpdf_3116118.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/1919316-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-beantwoording-schriftelijke-vraag-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s-getpdf_3116118.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/1919316-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-beantwoording-schriftelijke-vraag-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s-getpdf_3116118.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/1919316-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-beantwoording-schriftelijke-vraag-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s-getpdf_3116118.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/1919331-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-vervolgbeantwoording-schriftelijke-vraag-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s-getpdf_3116318.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/1919331-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-vervolgbeantwoording-schriftelijke-vraag-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s-getpdf_3116318.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/1919331-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-vervolgbeantwoording-schriftelijke-vraag-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s-getpdf_3116318.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/1919331-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-vervolgbeantwoording-schriftelijke-vraag-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s-getpdf_3116318.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796/1919331-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-bij-vervolgbeantwoording-schriftelijke-vraag-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s-getpdf_3116318.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

28-3-2019 Fracties D66 en CDA - initiatiefvoorstel 
Delft naar een rookvrije generatie 

Aangenomen    Indiener    Indiener     

 Amendement Initiatiefvoorstel Rookvrij 
Delft - Alliantie Gebouwen  

Ingetrokken  Indiener   Indiener      

 Gewijzigd amendement Initiatiefvoorstel 
Rookvrij Delft - Alliantie Gebouwen) 

Verworpen  Indiener   Indiener      

 Amendement 'Evaluatiemoment 
Initiatiefvoorstel Rookvrije Generatie 
Delft'  

Aangenomen   Indiener    Indiener     

 Initiatiefvoorstel gratis OV voor ouderen 
vanaf de AOW-leeftijd 

Ingetrokken    Indiener       

 Voorstel college aan raad inzake 
bestemmingsplan woningbouw 
Abtswoudseweg 

           

 Motie 'Fiets en auto in bestemmingsplan 
woningbouw Abtswoudseweg' 

Verworpen       Indiener   Indiener 

 Motie 'Voorraad sociale huurwoningen 
Delft' 

Verworpen      Indiener Indiener    

 Motie 'oudere werklozen'  Verworpen      Indiener   Indiener Indiener 

 Motie 'Toekomst Gasthuisplaats’ Aangenomen Indiener Indiener Indiener    Indiener Indiener Indiener Indiener  

 Motie 'Snelle tijdelijke maatregelen 
Gasthuislaan' 

Verworpen    Indiener  Indiener    Indiener 

 Voorstel fractievoorzittersoverleg aan 
raad inzake verantwoording 
fractievergoedingen 2017 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel college aan raad inzake 
vaststellen prioriteiten veiligheidsplan 
2019-2022 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel college aan raad inzake GR 
centrumregeling samenwerking 
gemalendiensten 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel college aan raad inzake 
vaststellen bestemmingsplan Van der 
Goesstraat-Van Schuijlenburchstraat 

Aangenomen via hamerslag           

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/initiatiefvoorstel-delft-naar-een-rookvrije-generatiepdf_2597520.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/initiatiefvoorstel-delft-naar-een-rookvrije-generatiepdf_2597520.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/amendement-initiatiefvoorstel-rookvrij-delft-alliantie-gebouwen-stip-vvd-ingetrokkenpdf_2567602.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/amendement-initiatiefvoorstel-rookvrij-delft-alliantie-gebouwen-stip-vvd-ingetrokkenpdf_2567602.pdf
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Diversen%20griffie/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Gewijzigd%20amendement%20Initiatiefvoorstel%20Rookvrij%20Delft%20-%20Alliantie%20Gebouwen%20-%20STIP,%20VVD%20(verworpen).pdf%20%20(123,04kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Diversen%20griffie/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Gewijzigd%20amendement%20Initiatiefvoorstel%20Rookvrij%20Delft%20-%20Alliantie%20Gebouwen%20-%20STIP,%20VVD%20(verworpen).pdf%20%20(123,04kB)
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/amendement-evaluatiemoment-initiatiefvoorstel-rookvrije-generatie-delft-d66-cda-aangenomenpdf_2567601.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/amendement-evaluatiemoment-initiatiefvoorstel-rookvrije-generatie-delft-d66-cda-aangenomenpdf_2567601.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/amendement-evaluatiemoment-initiatiefvoorstel-rookvrije-generatie-delft-d66-cda-aangenomenpdf_2567601.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/initiatiefvoorstel-gratis-ov-voor-ouderen-vanaf-de-aow-leeftijdpdf_2401432.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/initiatiefvoorstel-gratis-ov-voor-ouderen-vanaf-de-aow-leeftijdpdf_2401432.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-bestemmingsplan-woningbouw-abtswoudsewegpdf_2564250.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-bestemmingsplan-woningbouw-abtswoudsewegpdf_2564250.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-bestemmingsplan-woningbouw-abtswoudsewegpdf_2564250.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/motie-fiets-en-auto-in-bestemmingsplan-woningbouw-abtswoudseweg-sd-sp-verworpenpdf_2567701.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/motie-fiets-en-auto-in-bestemmingsplan-woningbouw-abtswoudseweg-sd-sp-verworpenpdf_2567701.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/motie-voorraad-sociale-huurwoningen-delft-sp-cda-verworpenpdf_2567801.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/motie-voorraad-sociale-huurwoningen-delft-sp-cda-verworpenpdf_2567801.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/motie-oudere-werklozen-cu-cda-sd-verworpenpdf_2567901.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/motie-toekomst-gasthuisplaats-grl-cu-d66-pvda-sp-cda-stip-aangenomenpdf_2568001.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/motie-snelle-tijdelijke-maatregelen-gasthuislaan-cda-sd-od-sp-verworpenpdf_2568101.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/motie-snelle-tijdelijke-maatregelen-gasthuislaan-cda-sd-od-sp-verworpenpdf_2568101.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-fractievoorzittersoverleg-aan-raad-inzake-verantwoording-fractievergoedingen-2017pdf_2565751.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-fractievoorzittersoverleg-aan-raad-inzake-verantwoording-fractievergoedingen-2017pdf_2565751.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-fractievoorzittersoverleg-aan-raad-inzake-verantwoording-fractievergoedingen-2017pdf_2565751.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststellen-prioriteiten-veiligheidsplan-2019-2022pdf_2565851.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststellen-prioriteiten-veiligheidsplan-2019-2022pdf_2565851.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststellen-prioriteiten-veiligheidsplan-2019-2022pdf_2565851.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-gr-centrumregeling-samenwerking-gemalendienstenpdf_2566151.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-gr-centrumregeling-samenwerking-gemalendienstenpdf_2566151.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-gr-centrumregeling-samenwerking-gemalendienstenpdf_2566151.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-van-der-goesstraat-van-schuijlenburchstraatpdf_2565951.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-van-der-goesstraat-van-schuijlenburchstraatpdf_2565951.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-van-der-goesstraat-van-schuijlenburchstraatpdf_2565951.pdf


 Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

28-3-2019 Voorstel van voorzitter RV aan raad 
inzake DRK rapport niet wachten op 
klachten 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel college aan raad inzake 
vaststelling bestemmingsplan Pastoor 
van Arskerk 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-van-voorzitter-rv-aan-raad-inzake-drk-rapport-niet-wachten-op-klachtenpdf_2565651.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-van-voorzitter-rv-aan-raad-inzake-drk-rapport-niet-wachten-op-klachtenpdf_2565651.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-van-voorzitter-rv-aan-raad-inzake-drk-rapport-niet-wachten-op-klachtenpdf_2565651.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-pastoor-van-arskerkpdf_2566051.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-pastoor-van-arskerkpdf_2566051.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16787/voorstel-college-aan-raad-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-pastoor-van-arskerkpdf_2566051.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

21-2-2019 Fracties D66 en CDA - initiatiefvoorstel 
Delft naar een rookvrije generatie 

Stemming uitgesteld    Indiener   Indiener     

 Amendement met kinderen in Delft naar 
een rookvrije generatie  

Aangenomen  Indiener       Indiener   

 Amendement rookvrije eerste 1000 
levensdagen cruciaal  

Aangenomen Indiener       Indiener   

 Amendement Initiatiefvoorstel Rookvrij 
Delft -APV  

Aangenomen  Indiener   Indiener      

 Amendement Initiatiefvoorstel Rookvrij 
Delft - Alliantie Gebouwen  

Stakende stemmen   Indiener    Indiener      

 
Voorstel van het presidium aan de 
gemeenteraad inzake benoeming van de 
heer M.J. Gouwerok (STIP) als lid van de 
vertrouwenscommissie 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de raad 
inzake nota schuldhulpverlening 2019-
2022 

Aangenomen           

 Amendement nota schuldhulpverlening  Aangenomen         Indiener  

 Amendement schuldhulpverlening  Aangenomen         Indiener  

 Motie Jongeren uit de schulden Ingetrokken  Indiener  Indiener       

 Motie duidelijke taal Verworpen    Indiener       

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake 2e aanvraag 
bijdrage Gemeentefonds kosten 
Opsporing Conventionele Explosieven  

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake kredietaanvraag 
aankoop perceel kop van de Nieuwe 
Haven 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van de R&A-commissie aan de 
gemeenteraad inzake ordevoorstel 
planning- & controlcyclus 2019. 

Aangenomen via hamerslag           

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1851503-fracties-d66-en-cda-initiatiefvoorstel-delft-naar-een-rookvrije-generatiepdf_2179454.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1851503-fracties-d66-en-cda-initiatiefvoorstel-delft-naar-een-rookvrije-generatiepdf_2179454.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/amendement-met-kinderen-in-delft-naar-een-rookvrije-generatie-groenlinks-pvda-aangenomenpdf_2197105.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/amendement-met-kinderen-in-delft-naar-een-rookvrije-generatie-groenlinks-pvda-aangenomenpdf_2197105.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/amendement-rookvrije-eerste-1000-levensdagen-cruciaal-groenlinks-pvda-aangenomenpdf_2197106.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/amendement-rookvrije-eerste-1000-levensdagen-cruciaal-groenlinks-pvda-aangenomenpdf_2197106.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/amendement-initiatiefvoorstel-rookvrij-delft-apv-stip-vvd-aangenomenpdf_2206267.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/amendement-initiatiefvoorstel-rookvrij-delft-apv-stip-vvd-aangenomenpdf_2206267.pdf
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Amendement%20Initiatiefvoorstel%20Rookvrij%20Delft%20-%20Alliantie%20Gebouwen%20-%20STIP,%20VVD%20(stakende%20stemmen).pdf%20%20(122,76kB)
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Amendement%20Initiatiefvoorstel%20Rookvrij%20Delft%20-%20Alliantie%20Gebouwen%20-%20STIP,%20VVD%20(stakende%20stemmen).pdf%20%20(122,76kB)
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1907077-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-lid-vertrouwenscommissie-getpdf_2195604.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1907077-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-lid-vertrouwenscommissie-getpdf_2195604.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1907077-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-lid-vertrouwenscommissie-getpdf_2195604.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1907077-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-benoeming-lid-vertrouwenscommissie-getpdf_2195604.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1851502-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-nota-schuldhulpverlening-2019-2022-incl-verwerking-aangenomen-amendementenpdf_2264824.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1851502-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-nota-schuldhulpverlening-2019-2022-incl-verwerking-aangenomen-amendementenpdf_2264824.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1851502-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-nota-schuldhulpverlening-2019-2022-incl-verwerking-aangenomen-amendementenpdf_2264824.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/amendement-nota-schuldhulpverlening-cu-aangenomenpdf_2219161.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/amendement-schuldhulpverlening-cu-aangenomenpdf_2219162.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/motie-jongeren-uit-de-schulden-stip-od-ingetrokkenpdf_2219164.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/motie-duidelijke-taal-od-verworpenpdf_2219163.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1904040-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-2e-aanvraag-gemeentefonds-kosten-oce-getpdf_2195804.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1904040-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-2e-aanvraag-gemeentefonds-kosten-oce-getpdf_2195804.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1904040-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-2e-aanvraag-gemeentefonds-kosten-oce-getpdf_2195804.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1904040-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-2e-aanvraag-gemeentefonds-kosten-oce-getpdf_2195804.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1905062-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-kredietaanvraag-aankoop-perceel-kop-van-de-nieuwe-haven-getpdf_2195905.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1905062-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-kredietaanvraag-aankoop-perceel-kop-van-de-nieuwe-haven-getpdf_2195905.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1905062-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-kredietaanvraag-aankoop-perceel-kop-van-de-nieuwe-haven-getpdf_2195905.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1905062-voorstel-van-het-college-aan-de-raad-inzake-kredietaanvraag-aankoop-perceel-kop-van-de-nieuwe-haven-getpdf_2195905.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1905061-raadsvoorstel-ra-commissie-inzake-ordevoorstel-planning-en-controlcyclus-2019-getpdf_2195704.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1905061-raadsvoorstel-ra-commissie-inzake-ordevoorstel-planning-en-controlcyclus-2019-getpdf_2195704.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16776/1905061-raadsvoorstel-ra-commissie-inzake-ordevoorstel-planning-en-controlcyclus-2019-getpdf_2195704.pdf


              



Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

31-1-2019 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake herbenoeming plv. 
lid Kamer IV Adviescommissie voor 
bezwaarschriften 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het presidium aan de 
gemeenteraad inzake benoeming (plv.) 
commissievoorzitters 

Aangenomen via hamerslag           

 Raadsvoorstel inzake begrotingswijziging 
bestuursprogramma 2018-2022 

Aangenomen           

 Voorstel voor de wijze van beoordeling 
van de stadsschuld 

Aangenomen           

 
Voorstel voor de (nieuwe) 
maatschappelijke doelen en 
effectindicatoren voor de 
programmabegroting 2019-2022 

Aangenomen           

 Motie bestuursprogramma 2018-2022 Verworpen    Indiener      Indiener 

 Motie circulair bouwen de norm in Delft  Aangenomen Indiener Indiener Indiener   Indiener   Indiener  

 Motie Extra ruimte voor 
stimuleringssubsidies 

Aangenomen Indiener Indiener  Indiener  Indiener   Indiener Indiener 

 Motie huisvesting gezonde ouderen Verworpen    Indiener  Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 Motie Integraal advies monumenten Ingetrokken Indiener Indiener    Indiener     

 Motie investeringsplan sport Aangenomen    Indiener   Indiener Indiener   

 Motie maak ambitie energietransitie 
concreet 

Verworpen      Indiener Indiener  Indiener  

 Motie rechtstreekse treinverbinding 
naar Utrecht 

Verworpen      Indiener   Indiener  

 Motie tegengaan eenzaamheid Aangenomen Indiener Indiener    Indiener   Indiener  

 Motie Tweedeling in Delft Ingetrokken       Indiener    

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-benoeming-kamer-iv-acb-getpdf_2070027.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-benoeming-kamer-iv-acb-getpdf_2070027.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-benoeming-kamer-iv-acb-getpdf_2070027.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-benoeming-kamer-iv-acb-getpdf_2070027.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/1904036-voorstel-van-het-presidium-aan-de-gemeenteraad-inzake-benoeming-plv-commissievoorzitters-getpdf_2070127.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/1904036-voorstel-van-het-presidium-aan-de-gemeenteraad-inzake-benoeming-plv-commissievoorzitters-getpdf_2070127.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/1904036-voorstel-van-het-presidium-aan-de-gemeenteraad-inzake-benoeming-plv-commissievoorzitters-getpdf_2070127.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-begrotingswijziging-bestuursprogramma-2018-2022-getpdf_2068678.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-begrotingswijziging-bestuursprogramma-2018-2022-getpdf_2068678.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/3voorstel-voor-de-wijze-van-beoordeling-van-de-stadsschuldpdf_2039147.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/3voorstel-voor-de-wijze-van-beoordeling-van-de-stadsschuldpdf_2039147.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/4voorstel-voor-de-nieuwe-maatschappelijke-doelen-en-effectindicatoren-voor-de-programmabegroting-2019-2022pdf_2039148.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/4voorstel-voor-de-nieuwe-maatschappelijke-doelen-en-effectindicatoren-voor-de-programmabegroting-2019-2022pdf_2039148.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/4voorstel-voor-de-nieuwe-maatschappelijke-doelen-en-effectindicatoren-voor-de-programmabegroting-2019-2022pdf_2039148.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/4voorstel-voor-de-nieuwe-maatschappelijke-doelen-en-effectindicatoren-voor-de-programmabegroting-2019-2022pdf_2039148.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-bestuursprogramma-2018-2022-od-sd-verworpenpdf_2068777.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-circulair-bouwen-de-norm-in-delft-d66-cu-gl-cda-stip-aangenomenpdf_2068778.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-extra-ruimte-voor-stimuleringssubsidies-sd-cu-gl-stip-cda-od-aangenomenpdf_2068779.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-extra-ruimte-voor-stimuleringssubsidies-sd-cu-gl-stip-cda-od-aangenomenpdf_2068779.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-huisvesting-gezonde-ouderen-cu-cda-sd-verworpenpdf_2068780.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-integraal-advies-monumenten-stip-grl-cda-ingetrokkenpdf_2068781.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-investeringsplan-sport-pvda-od-cda-sp-aangenomenpdf_2068782.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-maak-ambitie-energietransitie-concreet-cu-cda-sp-verworpenpdf_2068783.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-maak-ambitie-energietransitie-concreet-cu-cda-sp-verworpenpdf_2068783.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-rechtstreekse-treinverbinding-naar-utrecht-cda-cu-verworpenpdf_2068784.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-rechtstreekse-treinverbinding-naar-utrecht-cda-cu-verworpenpdf_2068784.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-tegengaan-eenzaamheid-cu-cda-grl-stip-aangenomenpdf_2068785.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-tweedeling-in-delft-sp-ingetrokkenpdf_2068786.pdf


 Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

31-1-2019 Motie Uitfaseren vervuilende brom- en 
snorfietsen 

Ingetrokken    Indiener  Indiener   Indiener  

 Motie Koesteren van maakindustrie in 
DOP Schieoevers  

Aangenomen  Indiener Indiener  Indiener Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake verlenging en 
technische wijziging Verordening 
Blijverslening gemeente Delft 

Aangenomen via hamerslag           

 

Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen voor 
een dakopbouw t.b.v. 6 appartementen 
aan de Mina Krusemanstraat 40-44 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-uitfaseren-vervuilende-brom-en-snorfietsen-cda-cu-od-ingetrokkenpdf_2068787.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-uitfaseren-vervuilende-brom-en-snorfietsen-cda-cu-od-ingetrokkenpdf_2068787.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-koesteren-van-maakindustrie-in-dop-schieoevers-vvd-d66-stip-cda-sp-sd-cu-aangenomenpdf_2069627.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/motie-koesteren-van-maakindustrie-in-dop-schieoevers-vvd-d66-stip-cda-sp-sd-cu-aangenomenpdf_2069627.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-verordening-blijverslening-gemeente-delft-getpdf_2069727.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-verordening-blijverslening-gemeente-delft-getpdf_2069727.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-verordening-blijverslening-gemeente-delft-getpdf_2069727.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-verordening-blijverslening-gemeente-delft-getpdf_2069727.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-dakopbouw-appartementen-mina-krusemanstraat-getpdf_2069827.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-dakopbouw-appartementen-mina-krusemanstraat-getpdf_2069827.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-dakopbouw-appartementen-mina-krusemanstraat-getpdf_2069827.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-dakopbouw-appartementen-mina-krusemanstraat-getpdf_2069827.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16767/raadsvoorstel-inzake-dakopbouw-appartementen-mina-krusemanstraat-getpdf_2069827.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

20-12-2018 
Voorstel van de werkgeverscommissie 
aan de gemeenteraad inzake benoeming 
plaatsvervangend griffiers 

Aangenomen via hamerslag           

 Motie stookkosten huurwoningen Delft  Aangenomen    Indiener  Indiener Indiener    

 
Gewijzigd voorstel van het college aan 
de gemeenteraad inzake Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Delft 
2019 

Aangenomen           

 Amendement dagbesteding voor de 
mantelzorger 

Aangenomen Indiener  Indiener   Indiener  Indiener Indiener  

 Amendement motiveren Aangenomen Indiener  Indiener   Indiener  Indiener   

 Amendement Mantelzorgondersteuning  Aangenomen  Indiener       Indiener  

 Motie Verbeterpunten ambtelijk horen 
raad 

Ingetrokken Indiener     Indiener  Indiener Indiener Indiener 

 Motie zichtbaarheid vrouwen in het 
benoemen van de openbare ruimte 

Ingetrokken   Indiener     Indiener   

 Motie pilot deelfietsen Ingetrokken      Indiener   Indiener Indiener 

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake verlengen en 
technische wijzigingen verordening 
starterslening 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake 3e 
begrotingswijziging 2018 

Aangenomen via hamerslag           

 
Gewijzigd voorstel van het college aan 
de gemeenteraad inzake wijziging 
verordening onroerendezaakbelastingen 
en legesverordening 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake verklaring van 
geen bedenkingen nieuwbouw 
appartementen Mercuriusweg 1 

Aangenomen via hamerslag           

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1850484-voorstel-van-de-wgc-aan-de-raad-inzake-benoeming-plaatsvervangend-griffierspdf_1895146.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1850484-voorstel-van-de-wgc-aan-de-raad-inzake-benoeming-plaatsvervangend-griffierspdf_1895146.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1850484-voorstel-van-de-wgc-aan-de-raad-inzake-benoeming-plaatsvervangend-griffierspdf_1895146.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/motie-stookkosten-huurwoningen-delft-sp-cda-odpdf_1895246.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1848439-raadsvoorstel-inzake-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2019pdf_1897196.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1848439-raadsvoorstel-inzake-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2019pdf_1897196.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1848439-raadsvoorstel-inzake-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2019pdf_1897196.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1848439-raadsvoorstel-inzake-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-delft-2019pdf_1897196.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/amendement-dagbesteding-voor-de-mantelzorger-grl-cu-pvda-cda-d66pdf_1896896.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/amendement-dagbesteding-voor-de-mantelzorger-grl-cu-pvda-cda-d66pdf_1896896.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/amendement-motiveren-grl-pvda-cda-d66pdf_1896898.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/amendement-mantelzorgondersteuning-cu-stippdf_1896897.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/motie-verbeterpunten-ambtelijk-horen-raad-cda-grl-cu-sd-pvdapdf_1895346.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/motie-verbeterpunten-ambtelijk-horen-raad-cda-grl-cu-sd-pvdapdf_1895346.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/motie-zichtbaarheid-vrouwen-in-het-benoemen-van-de-openbare-ruimte-d66-pvdapdf_1895446.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/motie-zichtbaarheid-vrouwen-in-het-benoemen-van-de-openbare-ruimte-d66-pvdapdf_1895446.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/motie-pilot-deelfietsen-cu-cda-sdpdf_1895546.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1847418-raadsvoorstel-inzake-verlengen-en-technische-wijzigingen-verordening-startersleningpdf_1895646.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1847418-raadsvoorstel-inzake-verlengen-en-technische-wijzigingen-verordening-startersleningpdf_1895646.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1847418-raadsvoorstel-inzake-verlengen-en-technische-wijzigingen-verordening-startersleningpdf_1895646.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1847418-raadsvoorstel-inzake-verlengen-en-technische-wijzigingen-verordening-startersleningpdf_1895646.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1847415-raadsvoorstel-inzake-3e-begrotingswijziging-2018-3e-arbpdf_1895747.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1847415-raadsvoorstel-inzake-3e-begrotingswijziging-2018-3e-arbpdf_1895747.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1847415-raadsvoorstel-inzake-3e-begrotingswijziging-2018-3e-arbpdf_1895747.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1849457-raadsvoorstel-inzake-1e-wijziging-legesverordening-en-ozbpdf_1895846.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1849457-raadsvoorstel-inzake-1e-wijziging-legesverordening-en-ozbpdf_1895846.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1849457-raadsvoorstel-inzake-1e-wijziging-legesverordening-en-ozbpdf_1895846.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1849457-raadsvoorstel-inzake-1e-wijziging-legesverordening-en-ozbpdf_1895846.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1849460-raadsvoorstel-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-mercuriusweg-1pdf_1895946.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1849460-raadsvoorstel-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-mercuriusweg-1pdf_1895946.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1849460-raadsvoorstel-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-mercuriusweg-1pdf_1895946.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1849460-raadsvoorstel-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-mercuriusweg-1pdf_1895946.pdf


 Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

20-12-2018 

Voorstel van het presidium aan de raad 
inzake bekrachtiging geheimhouding 
bijlage 2 t/m 7 bij collegebrief 
Verkoopvorm en transactieprotocol 
Eneco 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1851501-raadsvoorstel-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bij-verkoopvorm-en-transactieprotocol-enecopdf_1896046.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1851501-raadsvoorstel-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bij-verkoopvorm-en-transactieprotocol-enecopdf_1896046.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1851501-raadsvoorstel-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bij-verkoopvorm-en-transactieprotocol-enecopdf_1896046.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1851501-raadsvoorstel-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bij-verkoopvorm-en-transactieprotocol-enecopdf_1896046.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16110/1851501-raadsvoorstel-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-bij-verkoopvorm-en-transactieprotocol-enecopdf_1896046.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

29-11-2018 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake openen 
grondexploitatie locatie Haring 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het Presidium aan de 
gemeenteraad inzake bekrachtiging 
geheime bijlage 1 “de financiële 
onderbouwing” 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het Presidium aan de 
gemeenteraad inzake bekrachtiging 
geheime bijlage 2 “Bericht aan de 
aandeelhouders Eneco” 

Aangenomen via hamerslag           

 

Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen voor 
het realiseren van 3 appartementen op 
de locatie Oostsingel 181 te Delft 

Aangenomen           

 Amendement Afgeven van ontwerp 
VVGB Oostsingel 181 

Aangenomen Indiener       Indiener Indiener  

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake vaststelling 
bestemmingsplan “Nieuw Delft, 
zuidelijke velden” 

           

 Motie alternatieve wijkontsluiting 
Delftzicht 

Aangenomen Indiener Indiener  Indiener Indiener Indiener  Indiener Indiener Indiener 

 Motie Fiets en voetganger gelijkwaardig 
betrekken bij planvorming 

Aangenomen Indiener Indiener Indiener     Indiener Indiener Indiener 

 Motie Samenhangende Visie 
Abtwoudseweg 

Ingetrokken    Indiener Indiener   Indiener Indiener  

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake derde wijziging 
Gemeenschappelijke regeling 
Inkoopbureau H-10 

           

 Motie Pilot Werkse!  Verworpen    Indiener       

 Motie van Treurnis Verworpen    Indiener  Indiener Indiener    

 Motie bijstandshandhaving Aangenomen  Indiener Indiener Indiener   Indiener  Indiener  

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1846379-rv-inzake-openen-grondexploitatie-locatie-haring-getpdf_1785570.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1846379-rv-inzake-openen-grondexploitatie-locatie-haring-getpdf_1785570.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1846379-rv-inzake-openen-grondexploitatie-locatie-haring-getpdf_1785570.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1847400-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheime-bijlage-1-de-financiele-onderbouwing-getpdf_1785670.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1847400-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheime-bijlage-1-de-financiele-onderbouwing-getpdf_1785670.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1847400-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheime-bijlage-1-de-financiele-onderbouwing-getpdf_1785670.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1847400-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheime-bijlage-1-de-financiele-onderbouwing-getpdf_1785670.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1847395-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheime-bijlage-2-bericht-aan-de-aandeelhouders-eneco-getpdf_1785770.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1847395-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheime-bijlage-2-bericht-aan-de-aandeelhouders-eneco-getpdf_1785770.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1847395-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheime-bijlage-2-bericht-aan-de-aandeelhouders-eneco-getpdf_1785770.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1847395-voorstel-van-het-presidium-aan-de-raad-inzake-bekrachtiging-geheime-bijlage-2-bericht-aan-de-aandeelhouders-eneco-getpdf_1785770.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1845369-rv-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-oostsingel-181-getpdf_1800971.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1845369-rv-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-oostsingel-181-getpdf_1800971.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1845369-rv-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-oostsingel-181-getpdf_1800971.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1845369-rv-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-oostsingel-181-getpdf_1800971.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1845369-rv-inzake-verklaring-van-geen-bedenkingen-oostsingel-181-getpdf_1800971.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1845348-rv-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-nieuw-delft-zuidelijke-velden-getpdf_1785070.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1845348-rv-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-nieuw-delft-zuidelijke-velden-getpdf_1785070.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1845348-rv-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-nieuw-delft-zuidelijke-velden-getpdf_1785070.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1845348-rv-inzake-vaststelling-bestemmingsplan-nieuw-delft-zuidelijke-velden-getpdf_1785070.pdf
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Motie%20alternatieve%20wijkontsluiting%20Delftzicht%20-%20CDA,%20GrL,%20PvdA,%20CU,%20SP,%20SD,%20VVD,%20OD,%20STIP%20(aangenomen).
file://///dfsdelft/data/Gemeenteraad/Griffie/afdeling/Communicatie/Website%20gemeenteraad/Stemgedrag/Overzicht%20per%20vergadering%202018-2022/Motie%20alternatieve%20wijkontsluiting%20Delftzicht%20-%20CDA,%20GrL,%20PvdA,%20CU,%20SP,%20SD,%20VVD,%20OD,%20STIP%20(aangenomen).
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/motie-fiets-en-voetganger-gelijkwaardig-betrekken-bij-planvorming-stip-grl-pvda-sd-cu-d66-aangenomenpdf_1785171.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/motie-fiets-en-voetganger-gelijkwaardig-betrekken-bij-planvorming-stip-grl-pvda-sd-cu-d66-aangenomenpdf_1785171.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/motie-samenhangende-visie-abtwoudseweg-cda-pvda-cu-vvd-od-ingetrokkenpdf_1785172.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/motie-samenhangende-visie-abtwoudseweg-cda-pvda-cu-vvd-od-ingetrokkenpdf_1785172.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1839240-rv-inzake-derde-wijziging-gr-inkoopbureau-h-10pdf_1745015.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1839240-rv-inzake-derde-wijziging-gr-inkoopbureau-h-10pdf_1745015.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1839240-rv-inzake-derde-wijziging-gr-inkoopbureau-h-10pdf_1745015.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/1839240-rv-inzake-derde-wijziging-gr-inkoopbureau-h-10pdf_1745015.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/motie-pilot-werkse-od-verworpenpdf_1785370.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/motie-van-treurnis-cda-od-sp-verworpenpdf_1785472.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/motie-bijstandshandhaving-d66-cu-stip-sp-od-aangenomenpdf_1785470.pdf


 Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

29-11-2018 Motie klachten bejegening bijstand Aangenomen      Indiener   Indiener  

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16101/motie-klachten-bejegening-bijstand-cu-cda-aangenomenpdf_1878542.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

8-11-2018 
Voorstel van het Presidium aan de 
gemeenteraad inzake benoeming van de 
heer T. Töns als plaatsvervangend lid in 
de rekeningcommissie van de MRDH 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake de 
programmabegroting 2019-2022 

Aangenomen           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad tot vaststelling van de 
belastingverordeningen 2019  

Aangenomen            

 Motie Stop verkamering Verworpen          Indiener 

 Amendement Splitsingsvergunning 2019 Ingetrokken          Indiener 

 Motie Verlaging OZB 2019  Verworpen      Indiener   Indiener Indiener 

 Motie Ruimte voor stimuleringssubsidies 
behouden 

Verworpen      Indiener    Indiener 

 Motie Besluitvorming aantal woningen Verworpen      Indiener    Indiener 

 Motie Speeltuinen Verworpen       Indiener    

 Motie Financiele winkel  Ingetrokken       Indiener  Indiener  

 Motie Prinsenhof -zorgvuldig proces en 
serieuze inspraak  

Ingetrokken    Indiener  Indiener   Indiener Indiener 

 
Voorstel van de voorzitter van de 
commissie EFB inzake DRK-rapport 
“Informatiebeveiliging binnen de 
gemeente Delft” 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake de 
Najaarsrapportage 2018  

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college inzake 
Controleprotocol inclusief 
Toetsingskader Rechtmatigheid t.b.v. de 
accountantscontrole op de jaarrekening 

Aangenomen via hamerslag           

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1844331-rv-inz-benoeming-t-toens-als-plv-lid-rekeningcommissie-mrdhpdf_1688244.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1844331-rv-inz-benoeming-t-toens-als-plv-lid-rekeningcommissie-mrdhpdf_1688244.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1844331-rv-inz-benoeming-t-toens-als-plv-lid-rekeningcommissie-mrdhpdf_1688244.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1844331-rv-inz-benoeming-t-toens-als-plv-lid-rekeningcommissie-mrdhpdf_1688244.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1843313-rv-inzake-programmabegroting-2019-2022-getpdf_1686895.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1843313-rv-inzake-programmabegroting-2019-2022-getpdf_1686895.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1843313-rv-inzake-programmabegroting-2019-2022-getpdf_1686895.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1838232-rv-inz-vaststellen-belastingverordeningen-2019pdf_1686894.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1838232-rv-inz-vaststellen-belastingverordeningen-2019pdf_1686894.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1838232-rv-inz-vaststellen-belastingverordeningen-2019pdf_1686894.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/motie-bv-1-stop-verkamering-sd-verworpenpdf_1687501.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/amendement-bv-a-splitsingsvergunning-2019-sd-ingetrokkenpdf_1687494.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/m-811a-verlaging-ozb-2019-sd-cda-cu-verworpenpdf_1687495.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/m-812a-ruimte-voor-stimuleringssubsidies-behouden-sd-cda-verworpenpdf_1687496.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/m-812a-ruimte-voor-stimuleringssubsidies-behouden-sd-cda-verworpenpdf_1687496.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/m-813a-besluitvorming-aantal-woningen-sd-cda-verworpenpdf_1687497.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/m-814-speeltuinen-sp-verworpenpdf_1687498.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/m-815-financiele-winkel-sp-cu-ingetrokkenpdf_1687499.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/m-821-prinsenhof-zorgvuldig-proces-en-serieuze-inspraak-cu-sd-od-cda-ingetrokkenpdf_1687594.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/m-821-prinsenhof-zorgvuldig-proces-en-serieuze-inspraak-cu-sd-od-cda-ingetrokkenpdf_1687594.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1840278-rv-inzake-drk-rapport-informatiebeveiliging-binnen-de-gemeente-delftpdf_1687694.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1840278-rv-inzake-drk-rapport-informatiebeveiliging-binnen-de-gemeente-delftpdf_1687694.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1840278-rv-inzake-drk-rapport-informatiebeveiliging-binnen-de-gemeente-delftpdf_1687694.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1840278-rv-inzake-drk-rapport-informatiebeveiliging-binnen-de-gemeente-delftpdf_1687694.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1839254-rv-inzake-najaarsrapportage-2018pdf_1687796.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1839254-rv-inzake-najaarsrapportage-2018pdf_1687796.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1839254-rv-inzake-najaarsrapportage-2018pdf_1687796.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1842299-rv-inzake-controleprotocol-incl-toetsingskader-rechtmatigheid-2018-tbv-accountantscontrole-jaarrekening-2018pdf_1687894.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1842299-rv-inzake-controleprotocol-incl-toetsingskader-rechtmatigheid-2018-tbv-accountantscontrole-jaarrekening-2018pdf_1687894.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1842299-rv-inzake-controleprotocol-incl-toetsingskader-rechtmatigheid-2018-tbv-accountantscontrole-jaarrekening-2018pdf_1687894.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1842299-rv-inzake-controleprotocol-incl-toetsingskader-rechtmatigheid-2018-tbv-accountantscontrole-jaarrekening-2018pdf_1687894.pdf


 2018 

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16089/1842299-rv-inzake-controleprotocol-incl-toetsingskader-rechtmatigheid-2018-tbv-accountantscontrole-jaarrekening-2018pdf_1687894.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

27-9-2018 
Voorstel van het presidium aan de 
gemeenteraad benoeming van de heer 
Schut tot lid in de commissie R&A 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake (her)benoeming 
leden Adviescommissie voor 
bezwaarschriften Delft 

Aangenomen via hamerslag           

 

Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen 
nieuwbouw appartementen 
Mercuriusweg 1 

Aangenomen            

 Motie discussie technische staat 
woningen Heilige Land  

Verworpen    Indiener   Indiener  Indiener Indiener 

 Motie klimaatadaptieve bouwplannen Aangenomen  Indiener  Indiener   Indiener  Indiener Indiener Indiener 

 Motie Gesprek Behoud Bomen 
Bagijnestraat 

Verworpen    Indiener  Indiener Indiener  Indiener  

 
Motie Parkeren wegen we integraal  Aangenomen Indiener Indiener Indiener   Indiener   Indiener Indiener 

 

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake wijziging 
verordening openbaar gemeentewater 
voor Delft 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake hulp bij 
humanitaire rampen 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake gedragscode 
college Delft 2018 én Regeling integriteit 
college Delft 2018 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake nota duurzaam 
bodembeheer gemeente Delft 2018 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake vaststelling 
onttrekkingsbesluit stoep achterzijde en 
passage i.v.m. modernisering Lidl 

Aangenomen via hamerslag           

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/benoeming-commissie-ra-ha-schutpdf_1488782.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/benoeming-commissie-ra-ha-schutpdf_1488782.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/benoeming-commissie-ra-ha-schutpdf_1488782.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-herbenoeming-leden-acb-delftpdf_1488682.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-herbenoeming-leden-acb-delftpdf_1488682.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-herbenoeming-leden-acb-delftpdf_1488682.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-herbenoeming-leden-acb-delftpdf_1488682.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-nieuwbouwappartementen-mercuriusweg-1pdf_1488882.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-nieuwbouwappartementen-mercuriusweg-1pdf_1488882.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-nieuwbouwappartementen-mercuriusweg-1pdf_1488882.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-nieuwbouwappartementen-mercuriusweg-1pdf_1488882.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-nieuwbouwappartementen-mercuriusweg-1pdf_1488882.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/motie-discussie-technische-staat-woningen-heilige-land-cu-sp-sd-od-verworpenpdf_1489882.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/motie-discussie-technische-staat-woningen-heilige-land-cu-sp-sd-od-verworpenpdf_1489882.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/motie-klimaatadaptieve-bouwplannen-grl-cu-cda-d66-sd-pvda-aangenomenpdf_1490332.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/motie-gesprek-behoud-bomen-bagijnestraat-cda-cu-sd-sp-od-verworpenpdf_1490082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/motie-gesprek-behoud-bomen-bagijnestraat-cda-cu-sd-sp-od-verworpenpdf_1490082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/motie-parkeren-wegen-we-integraal-grl-d66-stip-cu-cda-sd-aangenomenpdf_1490083.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-wijziging-verordening-openbaar-gemeentewater-voor-delftpdf_1488982.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-wijziging-verordening-openbaar-gemeentewater-voor-delftpdf_1488982.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-wijziging-verordening-openbaar-gemeentewater-voor-delftpdf_1488982.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-wijziging-verordening-openbaar-gemeentewater-voor-delftpdf_1488982.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-hulp-bij-humanitaire-rampenpdf_1489082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-hulp-bij-humanitaire-rampenpdf_1489082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-hulp-bij-humanitaire-rampenpdf_1489082.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-gedragscode-en-regeling-integriteit-college-delft-2018pdf_1489182.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-gedragscode-en-regeling-integriteit-college-delft-2018pdf_1489182.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-gedragscode-en-regeling-integriteit-college-delft-2018pdf_1489182.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-gedragscode-en-regeling-integriteit-college-delft-2018pdf_1489182.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-nota-duurzaam-bodembeheer-gemeente-delft-2018pdf_1489382.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-nota-duurzaam-bodembeheer-gemeente-delft-2018pdf_1489382.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-nota-duurzaam-bodembeheer-gemeente-delft-2018pdf_1489382.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-onttrekkingsbesluit-stoep-achterzijde-lidl-griegstraatpdf_1489482.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-onttrekkingsbesluit-stoep-achterzijde-lidl-griegstraatpdf_1489482.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-onttrekkingsbesluit-stoep-achterzijde-lidl-griegstraatpdf_1489482.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-onttrekkingsbesluit-stoep-achterzijde-lidl-griegstraatpdf_1489482.pdf


 Supermarkt Griegstraat 

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16078/rv-inzake-onttrekkingsbesluit-stoep-achterzijde-lidl-griegstraatpdf_1489482.pdf


 Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

5-7-2018 
Voorstel van de voorzitter van de R&A-
commissie aan de gemeenteraad inzake 
benoemingen en herbenoemingen 
Delftse Rekenkamer 

Aangenomen via hamerslag           

 

Voorstel van het 
fractievoorzittersoverleg aan de 
gemeenteraad inzake benoeming 
commissievoorzitters en plv. 
commissievoorzitter 

Aangenomen via schriftelijke 

stemming  

          

 
Voorstel van het 
fractievoorzittersoverleg aan de 
gemeenteraad inzake benoeming leden 
van de vertrouwenscommissie 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake kaderbrief 2018 

Aangenomen            

 Motie voor watergerelateerde 
belastingheffing 

Aangenomen    Indiener       

 Motie Nul overlast, Nul punten Verworpen    Indiener   Indiener    

 Motie uitbreiding collectieve 
festiviteiten 

Verworpen    Indiener       

 Actuele motie OD boomkap populier 
Verwersdijk 

Verworpen    Indiener       

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake jaarstukken 2017 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van de R&A-commissie aan de 
gemeenteraad inzake R&A-advies 
jaarstukken 2017 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake inkoopstrategie 
Jeugdhulp 2020-2024 

Aangenomen via hamerslag           

 
Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake vestigen 
voorkeursrecht op 3 percelen in 
Schieoevers-Zuid 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1824045-benoeming-en-herbenoeming-drk-getpdf_1188259.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1824045-benoeming-en-herbenoeming-drk-getpdf_1188259.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1824045-benoeming-en-herbenoeming-drk-getpdf_1188259.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1824045-benoeming-en-herbenoeming-drk-getpdf_1188259.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1826088-benoeming-commissievoorzitters-getpdf_1210031.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1826088-benoeming-commissievoorzitters-getpdf_1210031.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1826088-benoeming-commissievoorzitters-getpdf_1210031.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1826088-benoeming-commissievoorzitters-getpdf_1210031.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1826088-benoeming-commissievoorzitters-getpdf_1210031.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1826084-benoeming-leden-van-de-vertrouwenscommissie-getpdf_1188359.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1826084-benoeming-leden-van-de-vertrouwenscommissie-getpdf_1188359.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1826084-benoeming-leden-van-de-vertrouwenscommissie-getpdf_1188359.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1826084-benoeming-leden-van-de-vertrouwenscommissie-getpdf_1188359.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/bbv-3696346-voorstel-van-het-college-aan-de-gemeenteraad-inzake-kaderbrief-2018-getpdf_1189210.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/bbv-3696346-voorstel-van-het-college-aan-de-gemeenteraad-inzake-kaderbrief-2018-getpdf_1189210.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/motie-voor-watergerelateerde-belastingheffing-od-aangenomenpdf_1190964.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/motie-voor-watergerelateerde-belastingheffing-od-aangenomenpdf_1190964.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/motie-nul-overlast-nul-punten-sp-od-verworpenpdf_1191064.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/motie-uitbreiding-collectieve-festiviteiten-od-verworpenpdf_1191065.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/motie-uitbreiding-collectieve-festiviteiten-od-verworpenpdf_1191065.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/actuele-motie-od-boomkap-populier-verwersdijkpdf_1180448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/actuele-motie-od-boomkap-populier-verwersdijkpdf_1180448.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/bbv-3691350-voorstel-van-het-college-aan-de-gemeenteraad-inzake-jaarstukken-2017-getpdf_1189711.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/bbv-3691350-voorstel-van-het-college-aan-de-gemeenteraad-inzake-jaarstukken-2017-getpdf_1189711.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1824054-advies-rekening-en-auditcommissie-jaarstukken-2017-getpdf_1189811.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1824054-advies-rekening-en-auditcommissie-jaarstukken-2017-getpdf_1189811.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/1824054-advies-rekening-en-auditcommissie-jaarstukken-2017-getpdf_1189811.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/bbv-nr-3696198-inkoopstrategie-jeugdhulp-2020-2024-getpdf_1189911.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/bbv-nr-3696198-inkoopstrategie-jeugdhulp-2020-2024-getpdf_1189911.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/bbv-nr-3696198-inkoopstrategie-jeugdhulp-2020-2024-getpdf_1189911.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/20180525-vestigen-voorkeursrecht-op-3-percelen-in-schieoevers-zuid-getpdf_1190011.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/20180525-vestigen-voorkeursrecht-op-3-percelen-in-schieoevers-zuid-getpdf_1190011.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/20180525-vestigen-voorkeursrecht-op-3-percelen-in-schieoevers-zuid-getpdf_1190011.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16065/20180525-vestigen-voorkeursrecht-op-3-percelen-in-schieoevers-zuid-getpdf_1190011.pdf


 Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

13-6-2018 Motie aanpak extreme 
geweldsincidenten 

Aangenomen    Indiener Indiener Indiener Indiener Indiener Indiener  Indiener 

 Motie aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Aangenomen     Indiener Indiener Indiener     

 Motie lagere woonlasten voor de 
Delftenaar 

Verworpen      Indiener   Indiener  

 Motie versterking lokale politieke 
journalistiek 

Aangenomen       Indiener   Indiener  

 Motie waardig ouder worden in Delft Aangenomen     Indiener Indiener   Indiener  

 Motie Wonen in Delft Aangenomen      Indiener Indiener    

 
Voorstel inzake bepaling aantal, 
tijdsbesteding en benoeming 
wethouders 

Aangenomen via schriftelijke 

stemming 

          

 Voorstel inzake toelating tot lid van de 
gemeenteraad 

Aangenomen zonder stemming           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305
Motie%20aanpak%20extreme%20geweldsincidenten%20-%20VVD,%20SD,%20PvdA,%20CDA,%20OD,%20D66,%20SP%20(aangenomen).
Motie%20aanpak%20extreme%20geweldsincidenten%20-%20VVD,%20SD,%20PvdA,%20CDA,%20OD,%20D66,%20SP%20(aangenomen).
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/motie-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-cda-od-vvd-aangenomenpdf_1081185.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/motie-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-cda-od-vvd-aangenomenpdf_1081185.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/motie-lagere-woonlasten-voor-de-delftenaar-cda-cu-verworpenpdf_1081186.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/motie-lagere-woonlasten-voor-de-delftenaar-cda-cu-verworpenpdf_1081186.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/motie-versterking-lokale-politieke-journalistiek-cda-cu-aangenomenpdf_1081187.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/motie-versterking-lokale-politieke-journalistiek-cda-cu-aangenomenpdf_1081187.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/motie-waardig-ouder-worden-in-delft-cu-cda-vvd-aangenomenpdf_1081188.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/motie-wonen-in-delft-sp-cda-aangenomenpdf_1081189.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/1824041-voorstel-inzake-bepaling-aantal-tijdsbesteding-en-benoeming-wethouderspdf_1051456.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/1824041-voorstel-inzake-bepaling-aantal-tijdsbesteding-en-benoeming-wethouderspdf_1051456.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/1824041-voorstel-inzake-bepaling-aantal-tijdsbesteding-en-benoeming-wethouderspdf_1051456.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/1823038-rv-inzake-toelating-tot-lid-van-de-gemeenteraad-getpdf_1088387.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16305/1823038-rv-inzake-toelating-tot-lid-van-de-gemeenteraad-getpdf_1088387.pdf


 Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

31-5-2018 Raadsvoorstel benoeming 
commissieleden 

Aangenomen via hamerslag           

 Raadsvoorstel inzake actualisatie 
subsidiestelsel 2019-2022 

Aangenomen            

 Motie Kostenverlaging Afval Inzamelen Aangenomen      Indiener   Indiener  

 Motie tekstvoorstel zienswijze begroting 
H10 

Aangenomen  Indiener Indiener    Indiener     

 Actuele motie wolkbreukproef 
Stadskantoor 

Verworpen    Indiener       

 Raadsvoorstel inz. vaststellen BP 
Facetherziening Parkeren 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16050/raadsvoorstel-benoeming-commissieledenpdf_969108.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16050/raadsvoorstel-benoeming-commissieledenpdf_969108.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16050/3646304-raadsvoorstel-inzake-actualisatie-subsidiestelsel-2019-2022pdf_960618.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16050/3646304-raadsvoorstel-inzake-actualisatie-subsidiestelsel-2019-2022pdf_960618.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16050/motie-kostenverlaging-afval-inzamelen-cda-cu-aangenomenpdf_1010644.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16050/motie-tekstvoorstel-zienswijze-begroting-h10-stip-cda-groenlinks-aangenomenpdf_1010744.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16050/motie-tekstvoorstel-zienswijze-begroting-h10-stip-cda-groenlinks-aangenomenpdf_1010744.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16050/actuele-motie-wolkbreukproef-stadskantoor-od-verworpenpdf_1010844.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16050/actuele-motie-wolkbreukproef-stadskantoor-od-verworpenpdf_1010844.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16050/3677916-raadsvoorstel-inz-vaststellen-bp-facetherziening-parkerenpdf_960718.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16050/3677916-raadsvoorstel-inz-vaststellen-bp-facetherziening-parkerenpdf_960718.pdf


Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

24-4-2018 Raadsvoorstel inzake benoeming R&A-
commissie 

Aangenomen via hamerslag           

 Raadsvoorstel inzake benoeming in 
diverse samenwerkingsverbanden 

Aangenomen via hamerslag           

 Raadsvoorstel inzake benoeming leden 
WGC 

Aangenomen via hamerslag           

 Raadsvoorstel inzake benoeming 
voorzitter Commissie voor Welstand en 
Monumenten 

Aangenomen via hamerslag           

 Raadsvoorstel inzake parkeeroplossing 
voor verenigingen 

Aangenomen           

 Amendement Tegemoetkomen 
verenigingen parkeervergunning 

Verworpen      Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 Motie verruiming aantal kentekens voor 
parkeervergunningen verenigingen 

Verworpen    Indiener  Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 Motie uitbreiding doelgroepen 
verenigingsparkeren 

Verworpen      Indiener Indiener  Indiener Indiener 

 Motie beleidsherziening statushouders Verworpen       Indiener  Indiener  

 Motie uitstel resultaatgerichte inkoop 
Wmo 

    Indiener   Indiener  Indiener Indiener 

 Voorstel inzake vaststelling 
bestemmingsplan Van Foreestweg en 
onttrekkingsbesluit Van Kinschotstraat 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel van het college aan de 
gemeenteraad inzake vaststellen 
coördinatieverordening Delft 2018 

Aangenomen via hamerslag           

 Voorstel inzake modernisering 
systematiek uitbreiding 
parkeerregulering  

Aangenomen via hamerslag           

 Raadsvoorstel inzake opdracht 
accountantscontrole 2018-2021 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-benoeming-ra-commissie-getpdf_880223.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-benoeming-ra-commissie-getpdf_880223.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-benoeming-in-diverse-samenwerkingsverbanden-getpdf_880225.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-benoeming-in-diverse-samenwerkingsverbanden-getpdf_880225.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-benoeming-leden-wgc-getpdf_880227.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-benoeming-leden-wgc-getpdf_880227.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-benoeming-voorzitter-commissie-voor-welstand-en-monumenten-getpdf_880229.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-benoeming-voorzitter-commissie-voor-welstand-en-monumenten-getpdf_880229.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-benoeming-voorzitter-commissie-voor-welstand-en-monumenten-getpdf_880229.pdf
file://///dfsdelft/prog/Prof7/relst/Desktop/Raadsvoorstel%20inzake%20parkeeroplossing%20voor%20verenigingen
file://///dfsdelft/prog/Prof7/relst/Desktop/Raadsvoorstel%20inzake%20parkeeroplossing%20voor%20verenigingen
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/amendement-tegemoetkomen-verenigingen-parkeervergunning-cda-cu-sp-sdpdf_880239.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/amendement-tegemoetkomen-verenigingen-parkeervergunning-cda-cu-sp-sdpdf_880239.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/motie-verruiming-aantal-kentekens-voor-parkeervergunningen-verenigingen-cu-cda-sp-sd-odpdf_880241.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/motie-verruiming-aantal-kentekens-voor-parkeervergunningen-verenigingen-cu-cda-sp-sd-odpdf_880241.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/motie-uitbreiding-doelgroepen-verenigingsparkeren-cda-cu-sp-sdpdf_880243.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/motie-uitbreiding-doelgroepen-verenigingsparkeren-cda-cu-sp-sdpdf_880243.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/motie-beleidsherziening-statushouders-sp-cupdf_880247.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/motie-uitstel-resultaatgerichte-inkoop-wmo-cu-od-sd-en-sppdf_880251.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/motie-uitstel-resultaatgerichte-inkoop-wmo-cu-od-sd-en-sppdf_880251.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/gewijzigd-raadsvoorstel-vaststelling-bestemmingsplan-van-foreestweg-getpdf_880335.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/gewijzigd-raadsvoorstel-vaststelling-bestemmingsplan-van-foreestweg-getpdf_880335.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/gewijzigd-raadsvoorstel-vaststelling-bestemmingsplan-van-foreestweg-getpdf_880335.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-cooerdinatieverordening-delft-2018-getpdf_880345.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-cooerdinatieverordening-delft-2018-getpdf_880345.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-cooerdinatieverordening-delft-2018-getpdf_880345.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-modernisering-systematiek-uitbreiding-parkeerregulering-getpdf_880351.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-modernisering-systematiek-uitbreiding-parkeerregulering-getpdf_880351.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-modernisering-systematiek-uitbreiding-parkeerregulering-getpdf_880351.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-opdracht-accountantscontrole-2018-2021-getpdf_880353.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-opdracht-accountantscontrole-2018-2021-getpdf_880353.pdf


 Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

24-4-2018 Raadsvoorstel inzake aanpassen lijst met 
economische activiteiten van algemeen 
belang 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-aanpassen-lijst-met-economische-activiteiten-van-algemeen-belang-getpdf_880357.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-aanpassen-lijst-met-economische-activiteiten-van-algemeen-belang-getpdf_880357.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16039/raadsvoorstel-inzake-aanpassen-lijst-met-economische-activiteiten-van-algemeen-belang-getpdf_880357.pdf


 Datum Voorstel/motie/amendement Uitslag stemming GL STIP D66 OD VVD CDA SP PvdA CU SD 

29-3-2018 
Raadsvoorstel inzake benoeming 
voorzitter en plv. voorzitters commissie 
algemeen en plv. voorzitter 

Aangenomen via hamerslag           

             

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16027
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16027/raadsvoorstel-inzake-benoeming-voorzitter-en-plv-voorzitters-commissie-algemeen-en-plv-voorzitter-raadpdf_879837.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16027/raadsvoorstel-inzake-benoeming-voorzitter-en-plv-voorzitters-commissie-algemeen-en-plv-voorzitter-raadpdf_879837.pdf
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen-gemeenteraad_41225/agenda/gemeenteraad_16027/raadsvoorstel-inzake-benoeming-voorzitter-en-plv-voorzitters-commissie-algemeen-en-plv-voorzitter-raadpdf_879837.pdf
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