
Overzicht concept-moties en amendementen begroting 2021

M=motie 

A=amend.

Nr. Fractie Onderwerp Toelichting college op oorspronkelijke moties Toelichting op wijzigingen

AMENDEMENTEN BIJ RAADSVOORSTEL PROGRAMMABEGROTING 2021-2024:

MOTIES BIJ RAADSVOORSTEL PROGRAMMABEGROTING 2021-2024:

M 8.1.1 SP/OD Schoon Delftse Hout Het college ontraadt deze motie, omdat de genoemde 
maatregelen geen oplossing bieden voor het geschetste 
probleem. De inschatting is dat dit een zeer tijdelijke 
maatregel zou zijn, waarvan het effect binnen een half 
jaar verdwenen is. Daarnaast is er geen financiële 
dekking aangegeven. 

M 8.1.2 SP/GL/PvdA/OD Verhoging minimumloon naar 14 Euro Het college ontraadt deze motie in de huidige vorm. 
Zoals aangegeven in de commissiebehandeling is het aan 
de raad zelf, en niet het college, om een politiek oordeel 
te vellen over dit onderwerp.  Het onderwerp van de motie 
valt namelijk buiten het  gemeentelijk wettelijk kader en 
betreft daarom een strikt politiek ideologisch vraagstuk. 
Daarom is het passender als het dictum gewijzigd wordt 
in: 

Verzoekt de griffie om:

1. Namens de raad een brief op te stellen en deze 

vervolgens te versturen naar de minister van Sociale 

Zaken om zo aan te dringen bij de landelijke regering om 

het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. 

Met deze wijziging heeft het college geen bezwaar tegen 
de motie.

M 8.1.3 CU/GL/OD It takes a village… Het college kan toezeggen te onderzoeken welke 
toegevoegde waarde het concept van buurtgezinnen kan 
hebben.

M 8.1.4 D66 Gehele inkoopkracht Maatschappelijk 
Verantwoord lnkopen 

Het college ontraadt deze motie in de huidige vorm. 

De motie vraagt impliciet om bij alle verbonden partijen 
MVI als aandachtspunt mee te geven. Gezien het groot 
aantal verbonden partijen van de gemeente is dit niet 
haalbaar. Wel is het mogelijk om dit te doen voor de 
partijen waar de gemeente 100% aandeelhouder van is. 
Als we dat niet zijn kunnen we het opnemen in de 
Kaderbrief verbonden partijen en als bestuurders in 
AB/DB verband agenderen. Met deze nuancering is de 
motie goed uitvoerbaar. 
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M 8.1.5 SP/CU Mentaal welzijn

M 8.1.6 STIP Welkom in Delft!

M 8.1.7 SP Gelijkheid in reinheid

M 8.1.8 D66/VVD Kwijtschelding opnemen in armoedebeleid

M 8.1.9 STIP/GL/D66 Impuls op de duurzaamheidsdoelen

M 8.1.10 VVD Actievere sturing op realisatie potentieel concept

M 8.1.11 VVD Dekking VAK

M 8.1.12 VVD/CU Schuldhulpverlening

M 8.1.13 SD/GS Afzien versmalling Voorhofdreef

M 8.1.14 SD/GS Flexibiliteit bestemmingsreserves

M 8.1.15 SD/GS Herzien Fonds Delft 2040

M 8.1.16 SD/GS Miljoenen investering Prinsenhof

M 8.1.17 SD/GS Ondersteuning Delftse horeca

M 8.1.18 SD/GS Ondersteuning ondernemers

M 8.1.19 SD/GS Ondersteuning sportverenigingen
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M 8.1.20 SD/GS Éenpersoonshuishoudens naar 
meerpersoonshuishoudens
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