Raadsvergadering 4 november 2021
Moties en amendementen aangeleverd op 1 november
Amendementen
Amendement

Nummer
8.1.A

Fracties
CU

Onderwerp
Verplaatsen tramhalte
Martinus Nijhofflaan

Amendement

8.1.B

CU

Herinrichten raadzaal

Reactie van het college
Het college ontraadt dit amendement omdat de halteverplaatsing
bijdraagt aan het versterken van het OV-systeem in Voorhof. Er
is sprake van een betere aansluiting van het winkelcentrum en
omliggende voorzieningen. Met de halteverplaatsing wordt
daarnaast gestreefd naar een optimale bediening voor de (nog te
bouwen) woningen in het gebied. Met de halteverplaatsing is het
college van mening dat deze namelijk centraler in het
verzorgingsgebied komt te liggen. Het koppelen van de
halteverplaatsing met de voorziene aanpassingen van tramlijn 1
(in het kader van nieuw trammaterieel) biedt tot slot financiële
voordelen.
Het college ontraadt het amendement in zijn huidige vorm. Een
deel van het meubilair in de raadszaal dient wel op korte termijn
vervangen te worden (noodzakelijke vervanging van meubilair,
audio & ICT). De inschatting is dat hier 150.000 euro voor nodig
is.
Daarmee zou een bedrag van 203.000 euro vrij kunnen vallen.
Indien het amendement naar dit bedrag wordt aangepast heeft
het college geen bezwaar. Let wel: Op een later moment zal
vervanging wel aan de orde zijn, dus over een aantal jaar zal wel
geld beschikbaar moeten worden gesteld voor vervanging.

Moties
Motie

Nummer
8.1.1

Fracties
CU

Onderwerp
Burgerbetrokkenheid
klimaatbeleid

Reactie van het college
Het college ontraadt deze motie. Delfts Doen is maatwerk,
waarbij we altijd kiezen voor de meest passende vorm van
participatie. Onderzocht moet worden of een burgerforum de

meest passende vorm voor participatie is in het geval van beleid
gericht op het klimaat.
Ook los van de Omgevingswet past de gemeente Delft
participatie toe. Dit is vastgelegd in de nota Participatie in Delft
2022. Op pagina 10 is te vinden dat de gemeente Delfts Doen
ook toepast bij bijvoorbeeld een beleidsnota of plan in de
leefomgeving als aan een viertal criteria wordt voldaan.
Deze criteria zijn:
•

Wijkt fors af van beleidsregels

•

Grote impact op de stad

•

Voldoende mogelijkheid tot aanpassen

•

Niet eerder onderwerp van participatie

Delfts Doen is daarbij de manier waarop we werken en is altijd
maatwerk. Via de stappen van Delfts Doen brengen we het
vraagstuk in kaart en kiezen vervolgens voor de meest passende
vorm van participatie. De suggestie voor het opzetten van een
lokaal burgerforum zou binnen de methodiek van Delfts Doen
een vorm kunnen zijn voor (een deel van) de participatie.

Motie

8.1.2

CU

Stadhuis toegankelijk voor
iedereen

Het college ontraadt deze motie. Het stadhuis is nu, binnen de
mogelijkheden van een historisch pand, toegankelijk gemaakt.
Daarnaast is het budget vanuit herinrichting raadzaal nodig om
de meubels te vervangen.

Motie

8.1.3

VVD

Verzachting rioolheffing

Het college heeft vernomen dat deze motie niet wordt ingediend

Motie

8.1.4

SP/VVD

Middenhuur

Het college ontraadt deze motie, omdat deze overbodig is. We
hebben reeds het actieplan middenhuur en we zien dat de
doelstelling om 20% in het middenhuursegment te
programmeren volgens planning verloopt en zelfs iets hoger
terugkomt in de plannen. Ook het toewijzen op inkomens kan
meegenomen worden in het proces van de woonvisie

Motie

8.1.5

SP CU

Zelfbewoningsplicht

Het college ontraadt deze motie. Er is reeds toegezegd dat we
de zelfbewoningsplicht onderzoeken en dat we hier ook
voorstander van zijn. Ook zijn er al veel maatregelen getroffen
rondom woonvorming en omzetting in Delft welke zeer stevig zijn
in het beschermen van de schaarse woonvoorraad. Kansen voor
starters kunnen worden meegenomen in de woonvisie.

Motie

8.1.6

GL VVD
PvdA OD

Samenhang in bezuinigingen
Sociaal Domein

Het college ontraadt deze motie, mede om technische redenen,
maar zal tijdens de raadsvergadering een toezegging doen die
recht doet aan hetgeen de indieners beogen.

