Programmabegroting 2022-2025

De gemeenteraad heeft vorige maand de ontwerpprogrammabegroting 2022-2025 van het college ontvangen. Die staat de
komende weken op de politieke agenda van verschillende
vergaderingen.
Op 14 oktober gaven de voorzitters
van de tien raadsfracties in een
vergadering van de commissie
Algemeen hun algemene beschouwingen. Op dinsdag 26 oktober volgt
het debat over de begroting in de
commissie Algemeen. De raadsbehandeling van de programmabegroting vindt plaats op donderdag
4 november. In deze vergadering
kunnen partijen via moties en
amendementen proberen het
beleid bij te sturen en stelt de
gemeenteraad de begroting vast.
Wat vinden de leden van het college
van b&w en de fractievoorzitters
van de raadspartijen van de
programmabegroting? Op deze
pagina’s vindt u hun reacties.

Inspreken

Algemeen. Zij kunnen zich tot
26 oktober 12.00 uur aanmelden
via griffie@delft.nl. De programmabegroting vindt u op www.delft.nl/
begroting.

Publieke tribune
De publieke tribune is tijdens de
vergaderingen in de raadszaal geopend,
met een beperkt aantal stoelen. Voor
bezoekers van de vergaderingen geldt:
mensen die niet gevaccineerd zijn
wordt geadviseerd een sneltest te doen
voorafgaand aan de raadsvergadering.
Mensen met klachten wordt gevraagd
thuis te blijven of zich vooraf te laten
testen. En vanzelfsprekend wordt een
ieder die corona heeft, gevraagd thuis
te blijven. Belangstellenden kunnen de
vergadering ook thuis rechtstreeks via
de webcast bekijken.

Insprekers kunnen op 26 oktober
ook hun zegje doen in de commissie

Marja van Bijsterveldt, burgemeester

‘Krachten bundelen’
oplossing te komen. Vanuit Delft zijn
we actief betrokken bij dit pleidooi.”
“Voor de begroting 2022 leidt het
tekort aan geld helaas tot een aantal
keuzes die we liever niet hadden
willen maken. Zoals bijvoorbeeld het
verhogen van de lasten.”

“De begroting 2022 laat duidelijk
zien dat onze stad er financieel niet
goed voorstaat. De voornaamste
reden daarvan is dat het Rijk de
gemeenten onvoldoende geld geeft
om de gemeentelijke taken goed uit
te voeren. Daar komt bij dat onze
stad al jaren van bezuinigingen achter
de rug heeft. Delft staat zeker niet
alleen in deze. Ook de provincie en
andere gemeenten dringen er bij het
Rijk op aan om met een structurele
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“Ondanks bovenstaande is het van
groot belang dat we waar mogelijk
blijven investeren in Delft. Zodat
onze stad een stad blijft waar het
fijn is om te wonen, te werken en te
verblijven. En gelukkig is dat zo: er is
hier zoveel moois en er valt zoveel
te genieten.”
“Daarnaast is Delft rijk aan enthousiaste, betrokken en vindingrijke ondernemers, bewoners en
organisaties. Dat stemt me hoopvol.
Zolang we ook in moeilijke tijden
de krachten blijven bundelen, ben
ik ervan overtuigd dat we er samen
sterker uitkomen.”

Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid, Werk & inkomen, Financiën

‘Nadruk ligt op de uitvoering’
“Dit is onze laatste begroting. Je
vindt hierin dan ook weinig nieuwe
plannen. Dat is aan het volgende
college. Het accent ligt nu op
uitvoering. Van het Warmteplan
bijvoorbeeld, de routeplanner
om in 2050 te komen tot een
aardgasvrij Delft. Voor het komend
jaar betalen we dat met de Enecogelden. Voor de jaren daarop is geld
nodig van het Rijk. Daar heb ik wel
vertrouwen in. Want het kabinet
vindt dat de energietransitie voor
iedereen haalbaar en betaalbaar
moet zijn.”
“We steken € 6 miljoen extra in het
herstel van de openbare ruimte na
werkzaamheden. Dan willen we die
klimaatadaptiever en groener maken

dan vóór die werkzaamheden.
Ook steken we onze reserves in het
sociaal domein. Voor één keer, maar
de kosten van het sociaal domein
vragen om een structurele oplossing,
vanuit het Rijk.”

uitvoering gepland. De laatste
stap is de vaststelling van het
bestemmingsplan. Die gaat begin
2022 de inspraak in. Eind van het jaar
kan de uitvoering volgen. Dan gaat
het los.”

“Als het gaat om werk en inkomen
is er goed nieuws. De verwachte
economische crisis na corona is
uitgebleven. Er is volop werk! Wel
is het nodig iets te doen voor de
groep langdurig werklozen. Voor hen
blijft het lastig om passend werk te
vinden. ROC’s, bedrijven en Werkse!
gaan samen maatwerk voor hen
ontwikkelen, met praktijkgerichte
opleidingen en ‘learning on the job’.”
“Ook voor Schieoevers staat de

Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo en Sport

‘Zorg blijft voor Delftenaren die het echt
nodig hebben’
“Ik ben blij dat we met deze
begroting de meest kwetsbare
Delftenaren hebben kunnen ontzien. De basis blijft op orde en dat
betekent onder andere dat we het
armoedebeleid blijven uitvoeren
zoals we dat gewend waren. De
zorg voor Delftenaren die het écht
nodig houden we in stand. Wie hulp
nodig heeft, kan op de gemeente
rekenen. Daar sta ik voor. Verder
blijven we investeren om de basis in
de sportvoorzieningen op orde te
brengen. Zodat iedereen die dat wil
er gebruik van kan maken.”
“Maar Delft heeft nauwelijks vet op
de botten. Ik zeg weleens ‘Delft is
geen afgeslankte gemeente, maar
een anorexiagemeente’. Er moet

echt iets gebeuren vanuit het Rijk
om gemeenten tegemoet te komen.
Alleen zo kunnen wij onze wettelijke
taken blijven uitvoeren.”
“Ik zie wel een kleine beweging. De
Tweede Kamer heeft een klein deel
van de verhuurdersheffing aan de
corporaties teruggegeven. Maar het
moet meer worden. Dan kunnen
corporaties meer doen aan isolatie
van de woningen en het bouwen van
huizen. Er is een grote vraag naar
woningen. De gemeente bouwt niet,
maar faciliteert wel. Wij proberen met de mogelijkheden die wij
hebben ervoor te zorgen dat er voor
iedereen een plek is in deze stad.
Dit is geen gemakkelijke begroting
geweest met moeilijke keuzes. Onze

wijkaanpak bijvoorbeeld hebben we
moeten beperken tot Buitenhof en
Voorhof. Maar we zijn er als college
van b&w in geslaagd om samen
ingewikkelde en moeilijke besluiten
te nemen. Daar ben ik trots op.”
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Lennart Harpe, wethouder Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie

‘Spaarpot biedt geen structurele oplossing’
“Ieder kind krijgt in Delft van ons
passende zorg, zorg die hij of zij nodig heeft. Ondanks dat wij daarvoor
te weinig geld krijgen van het Rijk.
Om dit toch te kunnen betalen, spreken wij onze spaarpot aan. Dat kunnen we natuurlijk niet blíjven doen.
Hiermee kunnen we geen structurele
problemen oplossen. Het Rijk moet
met een blijvende oplossing komen.
Andere gemeenten hebben hetzelfde
probleem. Gelukkig neemt de groei
van de vraag naar jeugdzorg af. Dat
komt mede doordat wij meer inzetten op preventie.”
“Sinds 1 juni 2021 is er de wet
‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’.
Hierdoor is er een lage drempel voor
het oprichten van een nieuwe school.
Het Rijk heeft inmiddels groen licht

gegeven voor de Stichting Islamitisch
College.”
“Het Mercurius College staat op het
punt een aanvraag in te dienen. Als
gemeente moeten we voor onderwijshuisvesting zorgen. Wij zien dat
het Rijk ook hier onvoldoende geld
ter beschikking stelt. De gemeente
moet uit eigen zak circa 40 procent
bijbetalen. Geld dat we niet kunnen
besteden aan bijvoorbeeld onze
jeugd of openbare ruimte.”

dat het Rijk daarvoor beschikbaar
stelt. Wij gaan de nieuwe wet
uiteraard wel uitvoeren. Maar alleen
met de middelen die het Rijk
daarvoor heeft gegeven. Wij moeten
dan ook onze ambities naar beneden
bijstellen.”

“Het wordt eentonig, maar ook voor
de uitvoering van de nieuwe Wet
inburgering volgend jaar is het Rijk
te karig geweest. We hebben de
drie leerroutes voor taallessen aanbesteed. Eén van de drie routes wil
niemand verzorgen voor het bedrag

Martina Huijsmans, wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening

‘Het wordt een stuk fijner in de openbare
ruimte’
“Ik ben er trots op dat we met
deze begroting alle wijken in de
stad schoon en bereikbaar kunnen
houden. Wat we al deden, blijven
we doen. En we hebben extra geld
gevonden om meer te kunnen betekenen voor onze bewoners.

Als er werkzaamheden zijn in de
straat, bijvoorbeeld doordat we
de riolering vervangen, maken we
ruimte. Voor bijvoorbeeld geveltuintjes, een speelplek voor de kinderen,
tafels in de straat of een fietsenrek.
Die keuze is aan de bewoners.
We gaan meer bomen plaatsen in
de stad. Dat zorgt voor schaduw en
verkoeling en helpt tegen hittestress.”
“De openbare ruimte wordt prettiger
om te verblijven. In het zuidwesten
van de binnenstad, ongeveer tussen
Het Arsenaal en het Achterom, en
bij het Doelenplein breiden we het
autoluw gebied uit. Het Bagijnhof
wordt heringericht waarbij de parkeerplaatsen verdwijnen. Samen met
bewoners kijkt de gemeente hoe de
straat er straks uit komt te zien.”

“We zorgen voor goede en veilige
fietspaden, zodat kinderen veiliger
naar school kunnen fietsen. Je krijgt
er vaker groen licht en dat betekent:
beter doorrijden. Er komen ook
bredere voetpaden met minder
obstakels. De auto verdwijnt niet uit
de stad, maar we bieden hiermee,
samen met goed openbaar vervoer,
wel goede alternatieven aan om de
stad bereikbaar te houden.”
“Ik ben blij om te zien dat met deze
begroting Delft een fijne en aantrekkelijke stad is en blijft. Dat was een
grote opgave. We moesten ook besluiten om sommige dingen minder
of niet te doen. Dat waren lastige
keuzes, maar het kon niet anders in
deze moeilijke tijden.”

Bas Vollebregt, wethouder Economie, Cultuur, Grondzaken en vastgoed

‘Begroting vooral gericht op herstel’
“Door de bezuinigen biedt deze
begroting weinig ruimte voor nieuwe
investeringen. De komende tijd
is vooral gericht op herstel na de
coronacrisis. Het economisch herstel
steunt in Delft op twee pijlers: onze
bezoekerseconomie en technologische bedrijvigheid.”
“Gelet op de bezoekerseconomie
moeten we er de komende jaren
voor zorgen dat Delft weer gaat
bruisen. Door het bieden van
ruimte aan culturele activiteiten en
met gerichte campagnes. Daarmee
kunnen we Delft weer nationaal en
ook internationaal onder de aandacht
brengen. Dit is in lijn met de pas
vastgestelde toeristische visie. De
recente lancering van de UITagenda
Delft is een mooi voorbeeld. Zeker
nu er op cultureel gebied steeds

meer kan, is het extra belangrijk dat
bewoners en bezoekers weten wat
hier te beleven is.”
“We hebben in coronatijd alle
culturele organisaties kunnen
behouden, mede met steun van
gemeente en Rijk. Het gaat me
aan het hart dat we nu niet onder
bezuinigingen uitkomen. Maar we
zorgen ervoor dat cultuur in Delft
zoveel mogelijk blijft bloeien.”
“In de technologiesector zien we
soms nu pas echt wat de effecten
van de coronacrisis zijn. En hoe
ver ze strekken. Er is veel innovatiekracht en veerkracht binnen de
sector. Samen moeten we goed
kijken welke slimme dingen hier
nodig zijn om herstel te versnellen.
Wat we in elk geval blijven doen, is

werken aan meer bedrijfsruimte. Dit
jaar wordt bijvoorbeeld NEXT!Delft
op de TU Delft Campus opgeleverd.
En ook in Schieoevers komt er veel
bedrijfsruimte bij. Juist als onze economie weer aantrekt, moeten we
bedrijven in Delft houden met goede
huisvesting.”

Jolanda Gaal, Onafhankelijk
Delft

‘Betaalbare
woningen
voor iedere
beurs’
“De begroting
van Delft is
voor de
gewone mens
niet te
begrijpen. En
weer sluitend
gemaakt met
reserves! Onafhankelijk Delft
kreeg vragen als: hoeveel geld is
er nu aan de energietransitie
uitgegeven en waaraan precies?
Dit lees je er niet in. En: het
Warmteplan bevat geen visie; het
is al vastgesteld en wij hebben
geen inspraak. En: waarom krijgt
de TU Delft zoveel subsidie en
ook een multinational zoals DSM?
Een enorme hoeveelheid vragen
over waarom de jeugdzorg
zoveel geld kost. Een van de
grootste happen uit onze
begroting in het sociale domein.
Dit moet anders!”
“Delftenaren klagen over het
parkeerbeleid. Vergunningen die
aangeschaft moeten worden als
zou de parkeerdruk te groot zijn
in hun wijk. Wij zien het als de
inwoners een poot uitdraaien om
tekorten aan te vullen. Waarom
wordt er niets aan de gewone
Delftenaar besteed, zoals kunnen
zwemmen in schoon water of
een buitenzwembad dat overdekt
kan worden.”
“De woningnood is hoog.
Delftenaren moeten gedwongen
thuis blijven wonen. Kunnen geen
gezin stichten of moeten ver
buiten Delft gaan wonen. Waar
wij eerder voor onze familie,
onze ouders mee zorgden,
moet nu de gemeente vaak
bijspringen. De cohesie is uit
onze samenleving gehaald. Er zijn
steeds meer nieuwe Delftenaren
van buitenaf die hier dure
woningen kunnen bekostigen.
De authentieke Delftenaar
wil ook graag in zijn of haar
geboortestad blijven wonen. Dus
betaalbare woningen voor iedere
beurs. Woningcorporaties die
schijt aan hun huurders hebben,
moeten aangepakt worden.
Onafhankelijk Delft overweegt
een demonstratie vanwege
woningnood en de vele klachten
over schimmel en achterstallig
onderhoud.”
Frank van Vliet, GroenLinks

‘Energie in de
wijken’
“GroenLinks
heeft bij de
Algemene
Beschouwingen
voorgesteld om
vanuit de
Enecogelden te
investeren in
‘Energie in de Wijken’. Om de
klimaatverandering een halt toe
te roepen, is het van belang om
zo snel mogelijk te zorgen dat
woningen van het gas af gaan.
Maar in de wijken spelen ook
andere urgente opgaven, zoals
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werkloosheid en eenzaamheid.
GroenLinks stelt voor om deze
opgaven tegelijkertijd aan te pakken.
Mensen uit de wijk kunnen
bijvoorbeeld goed aan de slag met
isoleren en verduurzamen. Samen
met de raad wil GroenLinks dit idee
verder uitwerken.”
“Het is goed dat het is gelukt is
om de begroting weer sluitend te
krijgen. Er worden lastige keuzes
gemaakt, maar de mensen met de
laagste inkomens worden ontzien.
Geld voor armoedebestrijding blijft
beschikbaar.”
“In de begroting lezen we dat de
gemeente wil besparen op zware
zorg door meer gebruik te maken
van lichte zorg en de inzet van
vrijwilligers. GroenLinks vindt
het belangrijk dat er dan op die
lichte zorg niet wordt bezuinigd,
en dat vrijwilligers de opleiding en
begeleiding krijgen die nodig is.”
“De middelen voor cultuur zijn voor
een stad als Delft maar heel beperkt.
GroenLinks vindt het belangrijk dat
in elk geval de basis op orde blijft,
met voldoende middelen voor onder
meer VAK/DOK en Theater de
Veste en cultuur in de wijken.”
“Ten slotte: GroenLinks is
enthousiast over de extra middelen
voor de openbare ruimte.
GroenLinks vindt het belangrijk dat
de stad vergroent en klimaatadaptief
wordt. Met deze extra middelen
werken we aan een groene,
gezonde, leefbare stad.”
Rob van Woudenberg, CDA

‘Alleen door
samen te doen,
bloeit Delft’
“Het liberale
beleid dat de
afgelopen decennia
in Delft de
boventoon heeft
gevoerd, heeft
geleid tot een
samenleving waarin
veel mensen welvarender zijn dan
ooit, met meer individuele vrijheden
dan generaties voor ons ooit hebben
gehad. Tegelijk zien we ook steeds
meer de keerzijden van deze ‘ieder
voor zich’-benadering: een deel van
de samenleving profiteert niet van de
toenemende welvaart, kinderen die
al bij hun geboorte op een steeds
grotere achterstand staan, een
overheid die steeds meer op afstand
van de samenleving staat. Het CDA
Delft wil de uitdagingen van deze tijd
– wonen, cultuur en achterstanden
in het onderwijs – aangaan door de
kracht van de samenleving te
gebruiken. En onze inwoners die te
maken hebben met huiselijk geweld
en kindermishandeling snel en
adequaat helpen.”
“Ons verhaal begint in de
samenleving. Bij de vragen wie we
zijn en wat ons bindt. Zijn wij los
zand dat zijn eigen weg zoekt, of
een gemeenschap van mensen die bij
elkaar horen, met elkaar verbonden
zijn en elkaar nodig hebben? Het
CDA kiest voor een samenleving
die recht doet aan mensen en hun
onderlinge relaties. Een veilige en
verantwoordelijke samenleving waar
we zorgdragen voor elkaar en waar
we onze normen bewaken en onze
waarden beschermen. Dat begint
bij een dienstbare en betrouwbare
overheid die tussen mensen staat en
oog heeft voor hun zorgen.”
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“Het CDA wil de kloof verkleinen
tussen mensen en tussen inwoners
en gemeente. Dan krijgen we een
kleurrijke stad, waar iedereen
meetelt en het gevoel heeft mee te
doen en bloeit Delft. Daar wil het
CDA voor gaan.”
Bram Stoop, Hart voor Delft

“Voor te veel mensen is een
betaalbare woning onbereikbaar.
We moeten woningen bijbouwen,
maar tegelijkertijd wil D66 dat er
geïnvesteerd wordt in kwaliteit en
verduurzaming van de bestaande
woningen. Met de huidige
prijsstijgingen slaat energiearmoede
om zich heen.”

‘Burger krijgt
rekening
gepresenteerd.
Onacceptabel’

“D66 vindt dat er te veel gesnoeid
is in cultuur: in DOK en daarmee
het concept OPEN en de taal- en
cultuureducatie en in Theater
de Veste. We investeren in
Het Prinsenhof, maar dreigen
tegelijkertijd het aanbod aan
moderne beeldende kunst met
38CC te verliezen.”

“Hart voor Delft
constateert dat de
begroting sluitend
wordt gemaakt
met geld uit de
reserves. Wij
vinden het verhaal
over de OZB, die
‘tijdelijk’ met 6 procent wordt
verhoogd, onaanvaardbaar. Omdat
het niet de eerste keer zal zijn als
over 1 of 2 jaar een nieuwe
verhoging ‘helaas onvermijdelijk’ is
en wederom de OZB verhoogd
wordt. Wij moeten vaststellen dat
het huidige college de problemen
voor zich uit blijft schuiven. Eerder
heeft Hart voor Delft al tégen de
begroting, maar wel vóór het
herstelplan gestemd. Wij willen niets
vooruitschuiven, wij willen
problemen oplossen, daar staan
wij voor.”

“De klimaatcrisis moet harder
worden bestreden. Een deel van
de Eneco-opbrengsten is besteed
aan tekorten door onvoldoende
geld vanuit het Rijk. D66 wil
voorkomen dat ook de resterende
Eneco-gelden hieraan opgaan
en budget reserveren voor de
energietransitie met extra aandacht
voor de lasten voor burgers.
Ook wil D66 het belastingstelsel
vergroenen. Duurzaam gedrag mag
verschil maken in belasting. De
toeristenbelasting mag wel verder
omhoog. Investeringen die we in de
stad doen, komen ten slotte ook
bezoekers van onze mooie stad ten
goede.”

“Het college doet net alsof Delft
financieel gezond is. Maar dat is
pertinent niet waar, we weten ook
nog niet precies wat de coronacrisis
met de Delftse economie heeft
gedaan. Maar toch moeten al die
megalomane projecten doorgaan. Er
wordt gewezen naar het Rijk voor
geld in de jeugdzorg. Wij vinden
dat het college ook verantwoording
heeft naar de jeugd toe.”
“Het paradepaardje van dit Delftse
linkse college: de energietransitie,
hier moet alles voor wijken. De
afstand tussen de burger en de
politiek is gigantisch. En dezelfde
burger moet wel in zijn buidel tasten
om de ambities van dit college uit
te voeren. Zij krijgen de rekening
gepresenteerd. Dit is voor Hart voor
Delft onacceptabel.”
Christine Bel, D66

‘De mens
moet centraal
– niet de regels’
“De programmabegroting richt
zich op de ‘basis
op orde’. Gelukkig
blijven we ook
investeren, zoals
in duurzame
toekomstbestendige scholen, techniekonderwijs en banen op alle niveaus,
sportvoorzieningen, duurzame
mobiliteit en de fiets en in de
kwaliteit van de openbare ruimte.
Toch staan er in de begroting ook
dingen waar D66 zich zorgen om
maakt. De tweedeling in Delft baart
ons zorgen. Nog steeds groeit 10
procent van de Delftse kinderen op
in armoede. D66 wil blijvend
aandacht voor het centraal stellen
van de mens en niet de regels,
onder andere binnen de
schuldenaanpak.”
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Willy Tiekstra, PvdA

‘Pijnlijke
keuzes en
lastenverhoging
nodig. Helaas’
“Wij wachten
nog altijd op een
nieuw kabinet en
daarmee op extra
geld vanuit het
Rijk, om een einde
te maken aan de
structurele
tekorten. Vanwege rijksbeleid
kampt Delft daar al lagere tijd mee.
Gevolg is dat de aanpak van urgente
problemen als woningnood,
tekorten in het sociaal domein
en verduurzaming steeds meer
vertraging oploopt. De tekorten
lopen zelfs verder op. Dat maakt
pijnlijke keuzes en lastenverhoging
voor onze inwoners helaas
noodzakelijk. Dat er desondanks
nog ruimte is gevonden voor
investeringen in bijvoorbeeld
openbare ruimte, Prinsenhof
en maakindustrie vindt de PvdA
positief. Maar er blijven nog
vele opgaven waar nu geen geld
voor is.”
“Het SCP stelde onlangs vast
dat in de periode vanaf 2014 de
sociale ongelijkheid in Nederland
nauwelijks is veranderd. En dat de
coronapandemie de tegenstellingen
tussen mensen verder versterkt.
Hoe gaan wij voorkomen dat deze
kloof ook in Delft groter wordt. In
hoeverre dragen de keuzes in de
Programmabegroting daaraan bij?
De PvdA is blij met het geld dat
beschikbaar blijft voor het bestrijden
van armoede en met de komst van
een technisch (v)mbo, dat kansen
biedt voor opleiding en werk. Maar
met bepaalde keuzes hebben wij
ook moeite, zoals bezuinigingen
op de welzijnsactiviteiten van Delft
voor Elkaar, de bibliotheek en
haar activiteiten in het Taalhuis en
culturele voorzieningen.”

“Wat de PvdA betreft valt er
eigenlijk al langer niets meer te
bezuinigen. Het wordt nu echt tijd
dat het Rijk over de brug komt.
Zodat wij weer kunnen gaan bouwen
aan een leefbaar en duurzaam Delft.”
Ida de Boer, STIP

‘Nú tijd
voor actie’
“Corona heeft bij
iedereen in de stad
haar sporen
achtergelaten en
zo ook bij de
gemeente. Door
corona en
onvoldoende geld
vanuit de landelijke overheid groeien
de financiële tekorten. Daardoor
gaat het nu niet meer over schaarste
verdelen, maar komen we op ieder
dossier tekort. STIP denkt wel dat er
drie crisissen zijn die essentieel zijn
om de stad voor te bereiden op de
toekomst. Dat zijn de klimaatcrisis,
de woningcrisis en de cultuurcrisis.”
“STIP wil niet langer wachten, maar
nu stappen zetten op het gebied van
duurzaamheid. STIP is blij dat we de
straten groen gaan inrichten, aan de
slag te gaan met het energieloket
en dat we de plannen maken voor
de energietransitie en circulariteit.
Helaas is er voor de uitvoering van
duurzaamheidsplannen nauwelijks
geld. STIP wil nu echt aan de slag en
daarom meer geld vrijmaken.”
“Ten tweede: iedere Delftenaar,
jong en oud, heeft te maken met
de wooncrisis. De groep die het
lastigst aan een woning komt, is de
groep jongeren tussen de 18 en 35
jaar. Zij moeten noodgedwongen
bij hun ouders blijven wonen. Voor
hen wil STIP zo snel mogelijk meer
woningen bouwen.”
“Ten derde: de cultuursector zakt
bijna door het ijs. Wij willen de
komende jaren geld vrijmaken zodat
de culturele basis op orde gebracht
kan worden. Voor nu ligt de focus
op het voortbestaan van onze
waardevolle instellingen, zoals DOK,
38CC en Theater de Veste.
Kortom, om toekomstige Delftse
generaties ook prettig in Delft te
laten leven, is het nú tijd voor actie.”
Dimitri van Rijn, VVD

‘Werken,
bouwen en
realistische
doelen’
“Een financieel
gezond en
toekomstbestendig
Delft vraagt
keuzes, en dat is
per definitie
moeilijk. De VVD
wil er voor alle
Delftenaren zijn. In de begroting
richten we ons daarom op de
volgende speerpunten.”
“Werken, werken, werken.
Wij vinden het belangrijk dat
er voldoende banen zijn voor
denkers én doeners! We willen
hoe dan ook blijven investeren in
de maakindustrie. Ook staan we
volledig achter de ontwikkeling naar
meer voorbereidend en middelbaar
technisch beroepsonderwijs en het

ontwikkelen van een vmbo/mbocampus (Smart Makers Delft).”
“Bouwen, bouwen, bouwen. Wij
willen woningen voor iedereen.
We roepen het college op zo
snel mogelijk werk te maken van
de woonagenda. Bovenaan onze
wensenlijst staan meer woningen
voor starters en gezinnen.”
“Geef geen geld uit aan ineffectief
beleid, aan voorzieningen waar
Delftenaren geen baat bij hebben
of aan onrealistische doelen. Wij
kijken daarom kritisch naar subsidies
die het college wil geven. En naar
de grote transities voor energie,
mobiliteit en afval. Volledig van
het gas af of alle auto’s uit de stad
weren, zijn bijvoorbeeld voor ons
geen doelen op zich.”
“Jaag de Delftenaren en
ondernemers niet onnodig in de
schulden. Dankzij de VVD is de OZB
tussen 2018 en 2022 niet gestegen,
behoudens inflatie. Dat kunnen lang
niet alle gemeenten zeggen. Maar
zonder extra financiële middelen
vanuit het Rijk is een stijging
vanaf 2023 helaas onvermijdelijk.
Voor ons is het belangrijk dat de
lastenverzwaring tijdelijk is. Dat
betekent dat wanneer het Rijk
toch bijspringt, er wat ons betreft
direct een stop moet komen op het
verhogen van de lokale lasten.”
Lieke van Rossum, SP

‘Stop met
‘Daar gaan wij
niet over’.
Voel je verantwoordelijk’
“De gemeente
heeft te weinig
geld. De uitkering
uit het Rijk is te
laag. Coronamaatregelen
hebben veel geld
gekost. Maar dat
zijn geen redenen om in het wilde
weg te bezuinigen op voorzieningen.
Wie economische groei wil, zorgt
dat mensen geld hebben om uit te
geven in de stad.”
“We zitten middenin een wooncrisis.
Delft wordt onbetaalbaar voor
gewone mensen. Deze begroting
erkent dat niet eens. Er is geen begin
van een plan om de woningnood in
Delft op te lossen.”
“De SP komt met het volgende
3-puntenplan. Eén: Delft is geen
bedrijf, maar een stad om in te
wonen. Kies voor je inwoners, niet
voor de utopie van economische
groei door dure koopwoningen.
Dat betekent minimaal 3.000
betaalbare huurwoningen bijbouwen
in de komende jaren. Twee:
houd koophuizen beschikbaar
en betaalbaar. Wij willen een
zelfbewoningsplicht invoeren,
zodat de huizen weer worden
van de inwoners. Drie: stop
met ‘Daar gaan wij niet over’;
voel je verantwoordelijk. Doe
dus serieus onderzoek naar een
eigen woningbouwvereniging,
die trotse volkshuisvesting voor
gewone mensen kan neerzetten
op de zichtbaarste plekken, zoals
in de Spoorzone. Bemoei je ook
met de omstandigheden waarin
mensen wonen. Ratten in de
Reigerflat; jarenlange onzekerheid

over renovatie of sloop in de
Indische Buurt, enorm achterstallig
onderhoud gecombineerd met
torenhoge huurprijzen voor Vestiahuurders, verwarmingen die gewoon
niet meer opwarmen aan het
Oostblok.”
“Neem verantwoordelijkheid voor
omstandigheden van mensen. Niet
door antischimmel of rattengif
uit te delen; wél door structurele
problemen in kaart te brengen,
corporaties te durven aanspreken,
controles uit te voeren.”
Bert van der Woerd,
ChristenUnie

‘Geld voor
Kamers met
Aandacht,
energiecoaches
en medezeggenschap’
“In Delft is de
kloof tussen arm
en rijk voelbaar.
De ongelijkheid op
de woningmarkt is
groot. Buurten
barsten uit hun
voegen. Eengezinswoningen zijn verbouwd tot 4, 5,
zelfs 7 miniappartementen. We
accepteren dat bij welvarende
mensen de voordelen, ook de
fiscale, zich opstapelen, die arme
mensen nooit zouden hebben.
Iedereen heeft recht op een woning,
maar niet op de omstandigheden.
Een eigen huis maakt rijker dan een
huurwoning, zonder er ook maar
één klap voor te hoeven doen. In
kwesties als wonen, klimaat en
energie gaat het om solidariteit, niet
om perfecte gelijkwaardigheid.
Te lang is de verantwoordelijkheid
voor klimaatbewuste actie neergelegd bij de individuele burger
en de markt. Het lokale bestuur
moet het betrouwbare gezicht zijn
van de overheid. Een betrouwbare
overheid vraagt om een structureel
gezonde financiële huishouding. Zo’n
huishouding kost geld. Hierbij geldt
dat sterke schouders de zware lasten
dragen. Daarom zoekt ChristenUnie
Delft in de begroting financiële
ruimte voor ‘Kamers met Aandacht’.
Een initiatief om kwetsbare jongeren
te helpen op weg naar zelfstandigheid, waarbij de gemeente bemiddelt
tussen mensen die een kamer willen
verhuren en jongeren die nog niet
geheel zelfstandig kunnen wonen. En
meer energie-coaches. Met de hoge
energieprijzen is hun inzet extra
nodig om de energierekeningen
betaalbaar te houden.”
“Toegenomen welvaart bevordert
behoefte aan zeggenschap. Daarom
kan het bestuur van de stad zijn
gezag alleen laten gelden door
samen te werken met bestuurders
van lokale organisaties (bewonersverenigingen, bedrijvenverenigingen,
culturele organisaties, sportverenigingen, hulporganisaties e.d.). Ook
hiervoor wil ChristenUnie Delft geld
vinden in de begroting.”

Meer informatie?

www.delft.nl/begroting
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Begroting 2022

In één Oogopslag
???

De begroting in één oogopslag geeft u een
beeld van de inkomsten en uitgaven van
onze gemeente. Het saldo van de begroting
in 2022 is positief. Vanaf 2024 is er ook
weer sprake van structureel evenwicht.

Het college van burgemeester en wethouders

De gemeenteraad stelt de begroting vast in de vergadering van november.

inkomsten
275,8

136,2

Het grootste deel
krijgen we van
het Rijk.

De overige inkomsten
krijgen we uit o.a. lokale
heffingen.

412,0

MILJOEN

MILJOEN

uitgaven

MILJOEN

351,6 beleid
MILJOEN

De totale inkomsten in
2022 zijn begroot op
€ 412.039.000,-.

58,0 WOONLASTENHEFFINGEN

Duurzaam Delft

€

5.551.000

Bereikbare en leefbare stad

€

11.146.000

Goed wonen

€ 17.384.000

Schone en veilige stad

€ 57.532.000

Sterk en sociaal

€ 100.599.000

Solide maatschappelijke basis

€ 44.086.000

Onroerende-zaakbelasting

€ 28.131.000

Economische zelfstandigheid

€ 92.826.000

Rioolheffing

€ 13.566.000

Stad in bedrijf

€ 12.627.000

Afvalstoffenheffing

€ 16.307.000

Stad en bestuur

€

7.554.000

Raad

€

2.278.000

MILJOEN

14,5 OVERIGE HEFFINGEN
MILJOEN

P

Leges (o.a. huwelijk)

€

1.885.000

Kadegelden + precario haven

€

155.000

Precario

€

308.000

Parkeren

€

7.230.000

Toeristenbelasting

€

975.000

Omgevingsvergunningen

€

3.469.000

Reinigingsrecht

€

520.000

MILJOEN

Huren en pachten

€

6.073.000

Rente en dividenden

€

3.328.000

Bijdragen uit reserves

€ 21.091.000

Eigen bijdragen zorg en ondersteuning €
Overige inkomsten

MILJOEN

Overige begroting
Financieel gezond

€ 18.100.000

Overhead

€ 42.157.000

De totale uitgaven voor 2022 zijn
begroot op: € 411.841.000,Deze bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.

Hoeveel betaal ik

63,7 overige inkomsten
verhuurd

60,2

2.113.000

€ 31.123.000

411,8

MILJOEN

in 2022 aan:

OZB

Voor huishouden
(bij gemiddelde
WOZ-waarde): €
281,-

rioolheffing

Voor huishouden
(bij gemiddelde
WOZ-waarde): €
248,36

Afvalstoffenheffin

Voor een gezin: €
400,50
Voor alleenstaand
e: € 255,66

Delft maakt scherpe keuzes.
We blijven investeren en stimuleren in de
stad, voor nu en de toekomst.
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De uitgebreide
begroting vindt u op:
www.delft.nl/
begroting
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