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Begroting 
De Delftse gemeenteraad maakt 
zich de komende weken op voor 
de behandeling van de program-
mabegroting 2016-2019. Mor-
gen, 15 oktober, geven fracties 
hun algemene beschouwingen 
over de begroting, vanaf 19.00 
uur in het stadhuis. Daarna vol-
gen op diverse data commissie-
vergaderingen. Op 5 november 
stelt de raad de programmabe-
groting vast. In deze Stadskrant 
Delft vindt u 5 pagina’s over de 
begroting: over de inkomsten  
en uitgaven, de bespreekagenda, 
een korte toelichting van het  
college en al een eerste reactie 
van de raadsfracties.

Trambaan
Vanaf morgen tot en met 27  
oktober wordt het definitieve 
tramtracé aangelegd op de 
Westvest. Er wordt dag en nacht 
gewerkt en er rijden geen trams; 
HTM zet bussen in. Panden 
blijven bereikbaar voor voet-
gangers, rijbanen voor auto-
verkeer schuiven op naar het  
fietspad en fietsers worden  
omgeleid via de Oude Delft. 
In het laatste weekend, 23 tot en 
met 26 oktober, rijdt er geen 
trein en zetten NS en HTM bus-
sen in. Kijk voor actuele infor-
matie op www.spoorzonedelft.
nl/tramwestvest.

Geen baan 
Voor het eerst in veertien jaar 
komt er geen tijdelijke schaats-
baan in het centrum van Delft. 
Organisator Nota Bene heeft  
de benodigde sponsorgelden 
niet bij elkaar gekregen en richt 
zich noodgedwongen op de  
variant waarbij elke twee jaar 
een schaatsbaan de Delftse  
binnenstad siert. Nota Bene 
heeft de gemeente verzocht  
haar geldelijke bijdrage door te 
schuiven naar 2016. Daarmee is 
de gemeente akkoord gegaan. 
Kijk voor meer informatie op 
www.schaatsbaandelft.nl. 

Extra recreatief 
zwemmen
In de herfstvakantie (19-23 oktober) 
extra recreatief zwemmen. Tijden: 
www.zwembadkerkpolder.info 

Delft kort

Raad in beeld
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De gemeente wil – gezien het be-
perkte aantal locaties en mogelijk-
heden én met het oog op een zorg-
vuldig proces en goede afstemming 
– graag tijdig inzicht hebben in het 
aantal evenementen waarvoor in 
2016 een vergunning zal worden 
aangevraagd. Daarvoor is het nodig 
dat middelgrote en grote evene-
menten in 2016 vóór 15 november 
2015 zijn aangemeld. 

Melding is geen vergunningverlening
Let op: deze melding betekent niet 
automatisch een vergunningverle-
ning! De gemeente toetst de vergun-
ningaanvraag pas als het aanvraag-

De leden van de commissie Econo-
mie, Financiën en Bestuur hebben vo-
rige week op vragende, waarderende 
en soms kritische toon met  
het college van b&w gesproken over 
de Najaarsrapportage 2015. Bijna alle 
fracties constateerden in meer of min-
dere mate tevreden dat de financiële 
situatie van de gemeente Delft lang-
zaam weer enige positieve perspectie-

Vermeer komt 
thuis
Ruim 300 jaar geleden verliet  
‘Het Straatje’ van Vermeer Delft. 
Museum Prinsenhof is er nu in ge-
slaagd om – in samenwerking met 
het Rijksmuseum – dit schilderij 
weer naar Delft te halen. Tijdelijk: 
van 24 maart tot 17 juni 2016 is dit 
schilderij in Museum Prinsenhof te 
bewonderen.
Van Johannes Vermeer zijn wereld-
wijd niet meer dan zo’n 35 werken 
bewaard gebleven. Delft, de stad 
waar de schilder zijn leven lang 
woonde en werkte, bezit geen enkel 
werk van zijn hand. Het is 60 jaar 
geleden dat er voor het laatst een 
Vermeer in Delft was te zien. ‘Het 
Straatje’, dat Vermeer schilderde 
omstreeks 1658, heeft sinds jaar en 
dag een prominente plek in de vaste 
presentatie van het Rijksmuseum. 
Het Rijksmuseum bezit vier schilde-
rijen van Vermeer, deze behoren  
tot de absolute topstukken uit de 
collectie.

ven laat zien. Maar voorzichtigheid 
blijft geboden, betoogde wethouder 
Aletta Hekker in haar presentatie over 
de Najaarsrapportage 2015 inclusief 
het Tussentijdse Meerjarenprogram-
ma Grondontwikkeling 2015-2018. 
De prognose van het resultaat over 
2015 bedraagt in de najaarsrappor-
tage € 76,9 miljoen. Dat bedrag 
hangt in belangrijke mate samen 

met een voorgestelde activering van 
€ 80 miljoen uit het Spoorzonepro-
ject. Wethouder Hekker herhaalde 
dat een mogelijke artikel-12-status 
voor Delft daarmee van de baan is, 
maar dat de uitdaging onvermin-
derd groot blijft. Ook liet ze weten 
dat Delft zich heeft geschaard bij de 
gemeenten die bij het Rijk hebben 
gepleit voor meer stabiliteit in de fi-
nanciële kaders vanuit het Gemeen-
tefonds. De wethouder van financi-
en noemde die kaders ‘niet zelden 
onvoorspelbaar’. Ze wees erop dat 
die onvoorspelbaarheid nu ook leidt 
tot een nieuwe meevaller in de pro-
grammabegroting 2016 van circa € 3 
miljoen. Hekker verwacht daardoor 
dat het tekort in de begroting niet 
ruim € 3 miljoen zal zijn, maar iets 
meer dan vijf ton. Voor de Provincie 
is dat zo’n laag bedrag in de min dat 
volgens de wethouder van een slui-
tende begroting gesproken mag 
worden. Ze verwacht dat de Provin-
cie, die op dit moment nog steeds 

Evenement in 2016? Meld het tijdig aan! 
formulier daarvoor is ontvangen. Dat 
formulier moet uiterlijk acht weken 
(middelgroot evenement) of zestien 
weken (voor een groot evenement) 
vóór het evenement bij de gemeente 
binnen zijn.

Geen melding nodig klein evenement 
Wilt u in 2016 een klein evenement – 
bijvoorbeeld een straat- of buurtfeest 
– organiseren, dan hoeft u dit niet al 
voor 15 november aan te melden. 
Het moet uiterlijk drie weken voor 
het plaatsvindt bij de gemeente zijn 
aangemeld. Een klein evenement 
voldoet in elk geval aan de volgende 
criteria: er is nauwelijks of geen im-

Vragend, waarderend, kritisch
preventief toezicht houdt, de ko-
mende begroting zal goedkeuren.

Nieuwe stadskantoor
Eerder die week lieten diverse fracties 
zich in vergadering van de commissie 
Ruimte, Verkeer en Wonen kritisch uit 
over de exploitatiekosten van het 
nieuwe stadskantoor. De kosten per 
werkplek pakken in verhouding duur-
der uit dan waar de raads meerderheid 
bij het aannemen van de motie Huis-
vestingslasten vorig jaar om had ge-
vraagd. Door de bezuinigingen zijn er 
minder ambtenaren in dienst, waar-
door de huisvestingskosten per werk-
plek hoger zijn. Volgens het college 
zijn op dit moment verkoop van het 
nieuwe pand of volledige verhuur fi-
nancieel minder aantrekkelijke op-
ties. In de toekomst, bij andere 
marktomstandigheden, wordt ver-
koop of verhuur niet uitgesloten. 

Lees de volledige berichten op www.delft.nl/ 
gemeenteraad. 

pact op de woonomgeving, de inzet 
van hulpdiensten is niet nodig, er 
vindt geen commerciële activiteit 
plaats en er is geen sprake van recla-
me en/of promotie, het begint in de 
regel niet vroeger dan om 9.00 uur en 
eindigt uiterlijk 23.00 uur en er zijn 
maximaal 250 bezoekers.

Op www.delft.nl/evenementorganiseren 
vindt u meer informatie over de criteria die 
worden gehanteerd om de omvang vast te 
stellen van het soort evenement dat u wilt 
organiseren. Daar vindt u ook een formulier 
waarmee u een evenement kunt aanmelden 
én verdere informatie over het vervolg van 
het proces.
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 Begroting 2016-2019

Op weg naar financieel herstel

Delft in 2017 uit de rode cijfers
De begroting van Delft sluit weer 
vanaf 2017. Zicht op financieel her-
stel van de gemeente blijkt uit de 
Programmabegroting 2016-2019 die 
het college in september heeft aan-
geboden aan de gemeenteraad. De 
raad buigt zich vanaf 15 oktober 
over de begroting.

De vooruitzichten zijn goed, nu Delft 
na volgend jaar uit de rode cijfers is. 
Een sluitende begroting is een belang-
rijke stap naar een duurzaam herstel. 
De noodzaak om een artikel-12-status 
aan te vragen vervalt. Maar de ge-
meente is dan nog niet financieel ge-
zond. Ook in de komende jaren moet 
Delft blijven werken aan verder her-

stel. Dat gebeurt door schulden af te 
lossen en weer ‘buffers’ op te bouwen.

Zwaar weer
Delft is de afgelopen jaren financieel 
in zwaar weer geraakt. De gemeente 
moest grotere verliezen nemen op de 
ontwikkeling van de Spoorzone, als 
gevolg van de economische crisis. 
Ook de bouw in de Harnaschpolder 
en bezuinigingen van het Rijk ver-
slechterden de situatie.
Om de begroting sluitend te krijgen 
heeft de gemeente sinds 2011 fors 
moeten bezuinigen: opgeteld bijna 
€  70 miljoen. Eind vorig jaar stelde 
het college vast dat Delft de financi-
ele problemen niet meer alleen kon 
oplossen, maar dat ook hulp van bui-
ten nodig was. Vanwege het tekort op 

de begroting kwam Delft vervolgens 
onder toezicht van de provincie.

Hulp
Het financieel herstel is voor een be-
langrijk deel te danken aan de hulp 
van buiten. De provincie en het minis-
terie van Binnenlandse Zaken hebben 
de Delftse begroting uitgebreid door-
genomen en Delft aanbevelingen ge-
daan die leiden tot verbetering. Het 
college heeft deze aanbevelingen 
overgenomen.
Verder heeft Delft het advies opge-
volgd van de externe accountant en 
de provincie om de bijdrage die Delft 
levert aan de spoortunnel te ‘active-
ren’. Deze bijdrage van €  80 miljoen 
staat vanaf nu als een waarde op de 
balans, en hoeft niet in één keer te 
worden afgeschreven. Dit geeft Delft 
ruimte om de lasten van de tunnel 
over 80 jaar te spreiden.
Tot slot is in de begroting een extra 
bezuinigingsopgave van €  3,2 mil-
joen verwerkt en een verhoging van 
de inkomsten van €  1,8 miljoen, in 
2020. De extra inkomsten bestaan uit 
een tijdelijke verhoging van de OZB 
en het herinvoeren van hondenbe-
lasting. Dit pakket levert structureel 
€ 5 miljoen op.

 

Perspectief:  
Delft in 2015
 
Delft heeft in de komende jaren wei-
nig financiële ruimte. Dit mag de 
groei van de stad echter niet in de 
weg staan. Delft moet zich econo-
misch kunnen blijven ontwikkelen. De 
stad moet ook aantrekkelijk en vitaal 
blijven, met een sterke samenleving 
en een prettig leefklimaat.

Om de goede keuzes te kunnen ma-
ken, heeft het college de visienotitie 
‘Perspectief: Delft in 2025’ opgesteld. 
Op weg naar 2025 ziet het bestuur 
vier belangrijke opgaven: de ont-
plooiing van de economie, een aan-
trekkelijke stad in de regio, een even-
wichtige opbouw van de stad en 
regionale samenhang. Een essentieel 
onderdeel is een ‘verdienmodel’ dat 
hoort bij Delft: inkomsten en uitgaven 
kloppen dan ook met het profiel van 
de stad. De stedelijke opgaaf volgens 
het beeld van Delft in 2025 vereist een 
aanpassing van de financiële verhou-
ding met het Rijk.

Het college heeft de visie aangeboden 
aan de raad en aan de Adviesgroep 
Delft Herstelt. Deze adviesgroep, onder 
leiding van Wim Deetman, adviseert 
het college op weg naar financieel  
herstel van Delft.

Opgave: nog € 5 miljoen
In de nieuwe begroting zijn maatregelen opgenomen die structureel € 5 miljoen ople-
veren. De gemeente gaat minder uitgeven: dat levert uiteindelijk € 3,2 miljoen op.  
Ook moeten inkomsten omhoog, met name uit de onroerendezaakbelasting.

OZB
Het voorstel is om de OZB te verhogen. Hierdoor stijgen de woonlasten (dat zijn de 
kosten voor OZB, afval, riool én reiniging) voor een huishouden in Delft in 2016 met 
gemiddeld € 40.

Hondenbelasting
Het college stelt ook voor de hondenbelasting weer in te voeren, vanaf 2017. Het is nog 
niet bekend wat dat precies betekent. Het college werkt nog een voorstel uit voor de 
raad.

“Slimmer om-
gaan met je mid-
delen. Initiatie-
ven uit de stad 
benutten. Goeie 
deals maken. Dat 
heeft geholpen 
bij deze begro-
ting. Zo gaf het 
Rijk €  7 miljoen 

uit aan ziektekostencompensatie 
voor Delftenaren met een smalle 
beurs. Dat mogen wij nu doen – en 
krijgen daarvoor € 1 miljoen. Wij ma-
ken daarmee de aanvullende verze-
kering goedkoper, zodat ze met min-
der geld meer zaken via de AV Delft 

“Delft is een vei-
lige stad en moet 
een veilige stad 
blijven. En dan is 
het goed om te 
merken dat de 
beperktere inzet 
van middelen 
die daarvoor be-
schikbaar zijn, 

niet leidt tot een minder veilige stad. 
Integendeel, het leidt tot slimmer en 
efficiënter samenwerken. Tussen on-
der meer de politie, zorgpartijen, ge-
meente en zeker ook Delftenaren. De 
helft van alle misdaden wordt opge-
lost dankzij de ogen en oren van op-
lettende burgers – die bijvoorbeeld 
via WhatsApp-kringen met elkaar 
waken in hun buurt. De betrokken-
heid, het besef dat je zélf kunt bijdra-

“Wat ik het 
mooiste vind 
aan deze begro-
ting, is dat we 
het voor elkaar 
hebben gekre-
gen de artikel- 
12-status voor 
Delft af te wen-
den. Vanaf 2017 

hebben we weer zicht op een slui-
tende begroting. Het provinciaal toe-
zicht zal afnemen en als college en 
raad staan we weer zelf aan het roer 
van onze stad.

In mijn portefeuille is het vooral de 
jeugdzorg waarbinnen zich grote 
veranderingen voltrekken. Pas re-
cent, sinds 1 januari van dit jaar, heb-
ben gemeenten de taken van het Rijk 
overgenomen. Natuurlijk is het niet 
aan de orde om te snijden in het bud-
get dat we daarvoor hebben gereser-
veerd. Hetzelfde geldt voor onder-
wijs: ook daar gaat gelukkig geen 
cent af.
Om de noodzakelijke bezuinigingen 
te realiseren, hebben we waar moge-
lijk gezocht naar maatregelen waar 
de burger geen last van heeft. Ingre-

Aletta Hekker, wethouder financiën, jeugd, onderwijs en dienstverlening

‘Weer zelf aan het roer van de stad’
gen aan een veilige omgeving, groeit.
De gemeente is op weg naar duur-
zaam financieel herstel. De stad 
Delft verdient, meer dan ooit, aan 
kennis. Delft is een slimme stad. De 
wereld verstedelijkt, met name hier 
in het dichtbevolkte Nederland. Dat 
stelt eisen aan de inrichting en voor-
zieningen in de stad. Hoe ga je om 
met klimaatveranderingen, de be-
hoefte aan duurzame energie bij-
voorbeeld? Dat vraag om slimme 
steden, smart cities. En Delft loopt 
als smart city mee in de Europese 
kopgroep. Oplossingen die in Delft 
worden bedacht op het gebied van 
klimaatveranderingen, duurzaam-
heid en mobiliteit, krijgen in andere 
steden navolging. De Delftse kennis 
is het Delftse kapitaal – van kapitaal 
belang.”

Bas Verkerk, burgemeester

‘Kennis van kapitaal belang’

Stephan Brandligt, wethouder werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de stad

‘Slimmer, innovatief, goeie deals’
vergoed kunnen krijgen. Ook het be-
heer van de stad doen we slimmer. 
Door innovaties te benutten – bij 
fietsbruggen te kiezen voor composiet 
in plaats van hout bijvoorbeeld. Gaat 
veel langer mee en is nagenoeg on-
derhoudsvrij – en Delft telt ruim 300 
fietsbruggen…
Initiatieven uit de stad voor zelfbe-
heer krijgen de ruimte. In de vorm 
van moestuinen, door rotondes te 
adopteren of met ondernemers die 
voor hetzelfde geld het groen beter 
onderhouden. Het maakt ook mee-
doen mogelijk. Voorbeelden genoeg: 
de overdracht van hertenweide, die-
renweide, kinderboerderij – er volgen 

ongetwijfeld meer initiatieven, zoals 
nu met kinderboerderij Tanthof.
Goeie deals maken we met bedrij-
ven die met e-deals, energie-deals, 
hun betrokkenheid bij Energieneu-
traal Delft 2050 willen delen. Twee 
jaar geleden ondertekenden 10 or-
ganisaties zo’n e-deal. Dat aantal 
groeit langzaam en zeker. Bedrijven 
die willen e-dealen, blijven welkom, 
om samen aan een energieneutrale 
stad te werken.”

pen op bestuurlijk terrein, in de lijn 
van de aanbevelingen van provincie 
en Rijk. Toch ontkomen we jammer 
genoeg niet aan maatregelen die  
de burger wel direct raken, zoals de 
tijdelijke verhoging van de OZB en  
de invoer van hondenbelasting. Het  
betreft lastenverzwaringen die we  
als college verantwoord vinden;  
het voorzieningenniveau in de stad  
blijft ermee intact. En: was Delft een  
artikel-12-gemeente geworden, dan 
was de schade in alle opzichten gro-
ter geweest.”

Meer informatie  
over de begroting 

vindt u op  
www.delft.nl/ 
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Inkomsten en uitgaven
•  Delft krijgt in 2016 ruim € 334 miljoen aan inkomsten binnen. Een groot deel zijn 

bijdragen van het Rijk, vooral uit het gemeentefonds. Ook heeft de gemeente eigen 
inkomsten, uit onder meer OZB, leges en huren.

•  De uitgaven in 2016 zijn hoger: bijna € 341 miljoen. De gemeente besteedt dit geld 
vooral aan ‘participatiesamenleving’ (onder meer sociaal domein, jeugd, zorg en on-
derwijs), ‘leefbare stad’ (zoals groen, wegen en milieu) en ‘stad en bestuur’ (onder 
meer dienstverlening en organisatie).

•  De begroting sluit volgend jaar nog niet. Om het tekort te beperken, zet de gemeen-
te een bedrag in van bijna € 3 miljoen uit de reserves. Er blijft dan nog een tekort 
over van bijna € 3,5 miljoen.

Vanaf 2017 sluit de begroting wel: uitgaven en inkomsten zijn dan weer in evenwicht.

“De begroting is gunstig voor mijn 
portefeuille. We gaan niets extra’s be-
zuinigen in de zorg. Betrokken partijen 
moeten ervaring kunnen opdoen met 
de nieuwe inrichting van het Sociaal 

Domein. Is die 
expertise opge-
bouwd, dán kan 
ik me voorstellen 
dat op termijn 
wat efficiency-
winst te behalen 
valt. Maar dat is 
nu niet aan de 
orde.

“Goed dat we de 
artikel-12-drei-
ging hebben we-
ten af te wenden. 
Gevolg is wel dat 
we door alle be-
zuinigingen gro-
te investeringen 
in bereikbaar-
heid voor ons uit 

hebben geschoven. De verbouwing 
rond de spoorzone gaat wel door – 
met ook in 2016 daarvoor benodigde 
omleidingen. Die blijven, om de stad 
bereikbaar en het verkeer veilig te 
houden. In 2016 volgt ook een nieuw 

het gebouw aan de Westvest worden 
verkocht. Op dat moment vallen de 
huisvestingslasten vrij.
Aan investeringen in de economie 
tornen we niet; dat zou wel heel zon-
de zijn nu we echt merken dat de eco-
nomie weer aantrekt. Er zijn allerlei 
nieuwe ontwikkelingen gaande, zoals 
de oprichting van Delft Technology 
Partners, Innovation Quarter, de 
nieuwe Deltagoot, uitbreiding van 
YES!Delft en de toekomstige proto-
nenkliniek. Ontwikkelingen die lei-
den tot de komst van meer jong talent 
naar Delft, meer hoogwaardige ken-
nis, prachtige producten en mooie 
bedrijfjes – dus meer werkgelegen-
heid op alle niveaus. 
Delft geldt in de Metropoolregio als 
innovatiemotor. Aan dat beleid moe-
ten we durven vasthouden.” 

“We hebben 
voor deze be-
groting gezocht 
naar bezuini-
gingsmogelijk-
heden met zo 
min mogelijk 
maatschappelij-
ke impact. Vorig 
jaar was er nog 

geen rekening gehouden met de 
huisvestingskosten van De VAK aan 
de Westvest. Het pand is eigendom 
van de gemeente. In het gebouw van 
DOK bouwen we nu aan een cen-
trum voor taal- en cultuureducatie. 
Wanneer de gemeenteraad besluit 
dat ook het vrijetijdsgedeelte van De 
VAK naar het pand van DOK gaat 
verhuizen, ontstaat er een multidis-
ciplinair centrum. In dat geval kan 

Ferrie Förster, economie, cultuur en ruimtelijke ordening 

‘Niet tornen aan investeringen in economie’
Lennart Harpe, wethouder verkeer en vervoer, grondzaken en vastgoed en Spoorzone

‘Geld weggooien? Kunnen we ons niet veroorloven’
ken om op twee zaken te besparen. 
We gaan de pollers vervangen door 
cameratoezicht – een besparing op 
kosten én ergernissen. En we begin-
nen afval ‘omgekeerd’ in te zamelen: 
we halen waardevolle reststoffen als 
groen, plastic en papier op, het rest-
afval kun je zelf wegbrengen naar 
afvalcontainers in de buurt. Dat kan 
op termijn leiden tot lagere reini-
gingsrechten. Als we niet omge-
keerd afval inzamelen, gooien we 
geld weg – dat kunnen we ons niet 
veroorloven.”

besluit over de Sebastiaansbrug, zo-
dat we de uitvoering volgend jaar 
kunnen gaan voorbereiden.
Er zijn wel enkele projecten die ik 
topprioriteit geef zodra er investe-
ringsruimte is: de Prinses Beatrixlaan 
en Martinus Nijhofflaan ver binden 
om de Papsouwselaan te ontlasten, 
een fietsbrug in het Schieoeversge-
bied, en belangrijke aanlooproutes 
voor onder meer mensen die slecht 
ter been zijn, aantrekkelijk maken. 
Ook monitoren we de veiligheid van 
kruispunten met de Kruithuisweg als 
de A4 is opengesteld.
In 2016 gaan we ook een begin ma-

Raimond de Prez, wethouder zorg, wonen, stedelijke vernieuwing en sport

‘Belangstelling voor bouwen in Delft’

Over de woningmarkt in Delft ben ik 
optimistisch. Natuurlijk moeten we 
geld verdienen met woningen in de 
spoorzone en daarover zijn we met 
mogelijke investeerders in gesprek. 
De belangstelling is groot. Die strekt 
overigens verder dan de spoorzone; 
het betreft bouwprojecten in heel 
Delft. Op een internationale beurs 
hebben we gezien dat onze stad ook 
goed ligt bij buitenlandse investeer-
ders; Delft staat in het lijstje van in-
teressante steden. Dat moet ook, 
want we hebben nog zo’n 6 à 7.000 
woningen te gaan tot 2030 om onze 

woningvoorraad meer in balans te 
krijgen. We willen dat mensen hier 
terecht kunnen, of het nou om ko-
pen, huren of de sociale sector gaat.
Op laatstgenoemde is de druk mo-
menteel extra groot, ook gezien de 
toestroom van vluchtelingen. Om 
inwoners op de wachtlijst niet te be-
nadelen, doen we nu onderzoek 
naar alternatieve woonvormen voor 
statushouders. Denk aan woningde-
len en het ombouwen van kantoor-
panden.” 

  Algemene uitkering gemeentefonds 
Bijdrage van het Rijk 174,8

  Overige inkomsten voor specifieke programma’s 
Bijdragen van het Rijk 48,8

  Woonlastenheffingen 
Eigen inkomsten uit OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing 46,9

  Overige heffingen 
Eigen inkomsten zoals leges, parkeren en marktgelden 11,9

  Overige eigen inkomsten 
Zoals huren, pachten en dividend 63,3

  Stad van innovatie 
Kenniseconomie 4,0

  Participatiesamenleving 
Onder meer sociaal domein, jeugd, onderwijs, werk, wonen en zorg 169,9

  Leefbare stad 
Onder meer groen, wegen, milieu en veiligheid 112,9

  Stad en bestuur 
Onder meer dienstverlening en organisatie 38,5

 Gemeenteraad 1,8

 Algemene dekkingsmiddelen / Overig: 13,5

Waar komt het geld vandaan? 
(Totaal € 334,2 miljoen in 2016)

Waar gaat het geld naartoe? 
(Totaal € 340,6 miljoen in 2016)
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De gemeenteraad van Delft maakt 
zich de komende weken op voor  
de behandeling van de programma-
begroting 2016-2019. 

Het college licht hierin toe dat in de 
afgelopen jaren een bezuinigings-
pakket van in totaal bijna € 70 miljoen 
is doorgevoerd. Daaraan wordt via 
deze begroting nog zo’n €  5 miljoen 
toegevoegd. Het college geeft aan dat 
het aanvragen van een artikel-12- 
status voor de gemeente daarmee van 
de baan is.

Voorproefje
De programmabegroting 2016-2019 
wordt op donderdag 5 november 
door de gemeenteraad behandeld. 
Morgenavond geven de elf Delftse 

Programmabegroting 2016 

Raad maakt zich op voor begroting 
Sociaal Domein. De commissie Eco-
nomie, Financiën en Bestuur doet dit 
op woensdag 28 oktober en de com-
missie Ruimte, Verkeer en Wonen op 
donderdag 29 oktober. De vergade-
ringen beginnen om 20.00 uur en 
worden gehouden in de raadszaal. 
Wanneer u namens uzelf, of namens 
een organisatie of instelling, wilt  
inspreken, kunt u dit van te voren 
melden via griffie@delft.nl of telefo-
nisch via (015) 260 2416. U kunt dit 
ook doen aan het begin van de verga-
dering bij de voorzitter van de betref-
fende commissie. 

Meer informatie over inspreken, vindt u  
op de website van de gemeenteraad:  
www.delft.nl/gemeenteraad, onder de knop 
Burger en raad. 

fracties vanaf 19.00 uur in de raads-
vergadering hun algemene beschou-
wingen. Ze blikken daarin terug en 
vooruit op het politieke jaar. Wat is 
hun kijk op het beleid en de finan-
ciële huishouding van de gemeente? 
Op deze pagina’s alvast een voor-
proefje.

Inspreken
Voordat de gemeenteraad op don-
derdag 5 november een besluit 
neemt over de begroting kunt u uw 
standpunten over de begroting ken-
baar maken in de drie commissie-
vergaderingen, waarin de financiële 
plannen van het college worden be-
sproken. 
Op dinsdag 27 oktober wordt de be-
groting besproken in de commissie 

Huub Halsema, D66

‘De toekomst bepalen we zelf ’
“De Delftse uit-
gaven zijn weer 
in evenwicht met 
de inkomsten. En 
er ligt een door-
timmerd plan om 
reserves aan te 
vullen en de 
stadsschuld af te 
bouwen. Dat is 

uitstekend, want nu kan de Provincie 
aan Delft weer de ruimte geven om 
zelf te beslissen over de toekomst. Wat 
D66 betreft krijgen we die ruimte nog 

voor de jaarwisseling. Want onze toe-
komst biedt veel kansen.
Zo is Delft bij uitstek geschikt om 
mensen met verschillende levens-
overtuiging prettig samen te laten le-
ven. De geschiedenis van godsdienst-
vrijheid ligt immers in onze straten. 
D66 ziet graag dat het stadsbestuur 
tolerantie blijft uitstralen. En ook die-
genen die niks met tolerantie hebben 
treden we met een open houding te-
gemoet. Want wetsovertredingen zijn 
te handhaven, maar de waardering 
voor verschillen tussen Delftenaren is 

niet met een verordening af te dwin-
gen. Die groeit vrijwillig, bijvoorbeeld 
door het initiatief ‘Bruggen bouwen 
Delft’. Maar ook signalen voor bewust-
wording van verschillen, zoals een 
Regenboogzebrapad, helpen.
Naast tolerantie hoort ook techniek 
bij Delft. Wie Delft zegt, zegt eerste-
klas techniekopleidingen op alle ni-
veaus. Of dat nou straks in het nieu-
we gebouw van scholencombinatie 
Delfland, bij InHolland Delft of aan 
de Technische Universiteit is. En D66 
vindt het belangrijk dat er op alle ni-

ten, bijvoorbeeld omdat het concept 
‘eigen auto voor de deur’ aan belang 
inboet. Ruim baan dus voor deelau-
to, OV en fiets, alsjeblieft inclusief 
voldoende stalling rond station Delft.
De Delftse toekomst biedt dus veel 
perspectief; het is belangrijk dat we 
daar zelf over kunnen beslissen. En 
2016 is daarbij een speciaal jaar, om-
dat een nieuwe Delftse burgemeester 
aantreedt die mede vorm gaat geven 
aan de toekomst van onze mooie 
stad.” 

veaus verbinding wordt gelegd met 
werkgevers. Daarom gaan we graag 
door met ondersteunen van initiatie-
ven zoals Delft on Stage, die vmbo’ers 
in contact brengt met ondernemers.
Nu het treinviaduct weg is, is de fase 
van opbouw in de Spoorzone aange-
broken. Een prachtige kans voor een 
nieuw stukje Delft in het hart van de 
Randstad. D66 vindt het belangrijk 
dat hier woningen in het middenseg-
ment komen, omdat daar in Delft 
een tekort aan is. En laten we open-
staan voor innovatieve woonconcep-

Fleur Norbruis, GroenLinks

‘We willen een sociale en duurzame kennisstad’
“GroenLinks wil 
een Delft waar 
het goed wonen 
en werken is 
voor iedereen. 
Een stad met 
voldoende voor-
zieningen op het 
gebied van cul-
tuur, sport en 

natuur. Een stad met ruimte voor 
fiets en groen. Een sociale stad met 
ondersteuning voor die mensen die 
dat nodig hebben. 
Ondanks de bezuinigingen, ondanks 

extra taken die het Rijk naar de ge-
meente schuift, kan Delft die stad 
zijn. GroenLinks steunt de keuze 
voor de kenniseconomie, maar wil 
meer nadruk op het belang voor de 
hele stad. De investeringen moeten 
banen opleveren voor alle inwoners 
op alle opleidingsniveaus en bij-
dragen aan een duurzamer Delft.  
GroenLinks werkt aan een stad die 
burgers ruimte biedt, zodat nieuwe 
creatieve ideeën tot bloei komen. 
Met initiatieven als het Prinsenkwar-
tier, Groenkracht en de kinderboer-
derij in Tanthof tonen bewoners dat 

ze hart hebben voor hun stad en wijk.
Na het slechte nieuws in 2014 is 
GroenLinks opgelucht dat er zicht is 
op financieel herstel. Het vooruit-
zicht op een sluitende begroting  
vanaf 2017 en een positief saldo in de 
jaren daarna is aanlokkelijk. Het 
vooruitzicht op minder scherp toe-
zicht van de Provincie ook. Dit bete-
kent wel dat er nog meer bezuinigd 
moet worden en daar zit onze zorg. 

Nieuwe taken
Dit jaar heeft de gemeente veel nieu-
we taken gekregen op het gebied van 

ging niet gerealiseerd wordt? Met 
jeugdhulp en nieuwe zorgtaken in de 
Wmo zijn we nog geen jaar bezig. Dat 
is een nog groter risico.
Tevreden is GroenLinks dat niet ge-
kort wordt op de bijzondere bij-
stand. Het college heeft juist beslo-
ten inwoners met een laag inkomen 
met een aanvullende zorgverzeke-
ring Delft (AV-Delft) een tegemoet-
koming in de premie te geven. Zo 
krijgen de minst draagkrachtigen in 
Delft de extra ondersteuning die ze 
nodig hebben.” 

zorg en welzijn. Met de opdracht van 
het Rijk ook op deze taken te bezuini-
gen. Pas in de loop van volgend jaar 
zal duidelijker zijn of uitvoering hier-
van geslaagd is. GroenLinks twijfelt 
of het verstandig is om op deze taken 
nu al extra te bezuinigingen. 
De bezuiniging op het BUIG budget 
(geld dat Rijk geeft voor verstrekken 
van bijstand) is een gok. Delft doet 
het goed – de gemeente begeleidt 
veel mensen naar werk en houdt 
daarom geld over. Het college schat 
in dat dit de komende jaren ook zo 
zal zijn. Maar wat als deze bezuini-

Dorris Derksen, STIP

‘Innovatie ondersteunt Delfts herstel’
“Met de begro-
ting 2016-2019 is 
er voor Delft 
weer zicht op fi-
nancieel herstel. 
Daarvoor waren 
– en zijn – wel 
moeilijke keuzes 
nodig. Ook de 
komende jaren 

zal het niet makkelijk worden, mede 
omdat de effecten van de eerdere 
zware bezuinigingen op sommige 
plekken nog zichtbaarder zullen 
worden.

STIP vindt het goed dat er in de be-
groting bij de nieuwe bezuinigingen 
wordt gekozen voor zowel het verho-
gen van inkomsten als het verlagen 
van uitgaven. Op deze manier zorgen 
we dat Delft een aantrekkelijke stad 
blijft, Delft wel weer financieel ge-
zond kan worden, maar dat we ook 
ruimte houden om te investeren.

Investeren
Ook nieuwe investeringen dragen 
namelijk bij aan een gezonde stad 
die goed uit deze moeilijke tijd kan 
komen. Door te investeren vanuit de 

kracht van Delft, technologische 
kennis, zorgen we ervoor dat Delft op 
lange termijn echt kan herstellen. De 
kenniseconomie in Delft zorgt voor 
nieuwe banen en innovaties. Die in-
novatie kan wel nóg zichtbaarder zijn 
in de stad. De hele stad moet trots 
kunnen zijn op wat er in Delft ge-
maakt en bedacht wordt en moet 
hier vooral ook gebruik van kunnen 
maken. 
Innovatie is ook op andere terreinen 
voor 2016 een belangrijk thema. Dit 
geldt onder andere voor het Sociaal 
Domein. Afgelopen jaar zijn veel  

gemeente moet initiatieven uit de 
stad de ruimte geven en waar nodig 
stimuleren. Ook de dienstverlening 
kan op punten nog innovatiever, 
daar hebben zowel de gemeente als 
de inwoners baat bij. De gemeente 
moet mee veranderen en inspelen op 
ontwikkelingen in de samenleving. 
In 2016 werken we verder aan het in-
gezette herstel door te blijven inves-
teren in innovatie in onze economie, 
innovatie in het sociaal domein en 
innovatie in onze dienstverlening.”

taken naar de gemeente overgegaan 
en hebben we ervoor gezorgd dat  
er een passend zorgaanbod was. 
De komende jaren moeten we gaan 
veranderen, onder andere door meer 
in te zetten op preventie en lichte 
zorg. Daarnaast moeten we onze  
taken slimmer en met minder budget 
uit gaan voeren. Die uitdaging kun-
nen we alleen aan als we anders gaan 
werken en nieuwe diensten en pro-
ducten gaan ontwikkelen. 
Dat laatste geldt voor de gehele  
gemeente en op veel vlakken. De  
rol van de overheid verandert. De  
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Martin Stoelinga, Onafhankelijk Delft

‘Van Lente naar IJstijd’
“We zijn tegen 
een asielzoekers-
centrum in Delft. 
Het is al 4.000 
jaar oorlog in de 
regio Syrië, Irak 
tot Afghanistan. 
Wat als Lente 
begon, is nu te-
rugkeer van de 

islamitische IJstijd. 
Negen-en-negentig procent van de 
vluchtelingen zijn moslims. De één 
procent christenen is een te verwaar-
lozen aantal.

De boodschap zou moeten zijn: Kom 
Niet, Blijf Daar! Maar Merkel uit 
Duitsland blijft maar roepen: ‘Kom 
maar. Jullie zijn welkom.’ Zo ook zegt 
D66 met hun linkse kliek in Delft.
Deze partijen hebben Delft al finan-
cieel aan de afgrond gebracht, maar 
dat is blijkbaar nog niet genoeg. 
Onze veiligheid moet er ook nog aan. 
Islamitische Staat stuurt duizenden 
jihadstrijders deze kant op. 
Delft behoort tot de acht Jihadsteden 
van Nederland. De onveiligheid zal 
toenemen op straat. Zich dood ver-
velende vluchtelingen die van het 

COA maar een karig zakcentje krij-
gen. Dan zal de onvrede snel groeien.
De overgrote meerderheid van de 
vluchtelingen bestaat uit jonge man-
nen. Die noem ik landverraders en 
deserteurs. In plaats van te vechten 
tegen ISIS gaan ze er hard vandoor. 
Deze zogenaamde vluchtelingen zul-
len straks hun families laten komen. 
Want het is hier fantastisch. Alles is 
zogenaamd gratis voor de gemeente. 
Sterker nog, een AZC is goed voor de 
lokale economie. Nonsens. De gehe-
le procedure zal versneld worden 
met collectieve toekenningen als sta-

Dit jaar moeten we 170 asielzoekers 
met voorrang een woning geven.  
Volgend jaar zullen dat er nog veel 
meer zijn. Kortom, er zullen nauwe-
lijks meer sociale huurwoningen  
beschikbaar komen voor de normale 
starter of doorstromer. Nog meer 
asielzoekers in een tentenkamp  
lang de A13 opnemen is volslagen 
onverantwoord beleid. Dat zullen 
broeinesten worden van onvrede, 
criminaliteit en daarmee een voe-
dingsbodem voor salafisme en jiha-
disme.”

tushouder. In de AZC slaan ze elkaar 
nu al de hersens in. We versnellen de 
islamitische terreur via import. 

Broeinesten
Op het moment dat vluchtelingen 
statushouder worden, hebben ze 
recht op een bijstandsuitkering, een 
woning, onderwijs en zorg. Waar we 
in Delft zes verzorgingshuizen slui-
ten en de bewoners aan hun lot over-
laten, komen straks asielzoekers. De 
kosten voor bijstand, onderwijs en 
zorg komen uiteindelijk 100 procent 
voor rekening van de Delftenaren.

Lieke van Rossum, SP

‘Delft moet een stad zijn van iedereen’
“Er zijn te veel 
grote en te dure 
bouwprojecten 
tegelijkertijd uit-
gevoerd in Delft. 
Dat werd vorig 
jaar wel duide-
lijk, toen de  
gemeente een 
enorm finan-

cieel tekort bleek te hebben. De SP 
was al nooit voor het bouwen van 
een duur nieuw stadskantoor, maar 
ook het stationsgebied bleek ineens 
miljoenen extra te kosten. De SP liet  

direct weten dat de onderste steen 
boven moest. De inwoners van Delft 
hebben recht om te weten hoe het  
zo ver heeft kunnen komen, zij zijn 
degenen die uiteindelijk de rekening 
gepresenteerd krijgen! Grondig on-
derzoek was nodig. Het duurde even, 
maar gelukkig kwam dit onderzoek 
er en in het nieuwe jaar bespreken 
we de resultaten. 

Eerste overzicht
Het hele jaar is ook onduidelijk  
gebleven wat de gevolgen voor de 
inwoners van Delft zouden zijn. 

Voor de gemeentebelastingen. Voor 
de zorg. Voor voorzieningen: buurt-
huizen, kinderboerderijen, biblio-
theek. De SP wil het gesprek aan-
gaan over het oplossen van de 
financiële problemen. We dienden 
eigen plannen en voorstellen in. 
Maar het eerste overzicht van hoe 
Delft er voor staat, krijgen we pas in 
de begroting die net gepresenteerd 
is.

Voor iedereeen
Een vetpot is het niet in Delft, en 
daarom is het des te belangrijker 

ningen. Ook nu dienen we daarom 
plannen in voor meer bestrijding 
van armoede, betaalbare woningen, 
stoppen met bezuinigen op belang-
rijke voorzieningen en goede zorg. 
Want Delft moet weer een stad voor 
iedereen worden!”

om de juiste keuzes te maken over 
het weinige geld dat de stad nog 
heeft. Wat de SP betreft is de ge-
meente er – vooral in deze tijd met 
tal van asociale maatregelen van de 
overheid op de zorg en op werk – 
vooral voor om te zorgen dat Delft 
een stad van iedereen blijft. Dat de 
gemeente er in plaats van alleen 
voor incubators, multinationals, 
kenniswerkers en noem maar op er 
ook vooral is voor gewone mensen. 
Mensen die gewoon in Delft willen 
wonen, werken, rondkomen. En ge-
bruikmaken van zorg en voorzie-

Bart Smals, VVD

‘Waakhond van de coalitie’
“De inkt van het 
coalitieakkoord 
was nog niet 
droog, of het ene 
financiële lijk na 
het andere viel 
uit de kast. Aan-
vankelijk zag het 
ernaar uit dat 
Delft niet meer 

in staat zou zijn haar eigen proble-
men op te lossen en een artikel-12-  
situatie leek onvermijdelijk. Een niet 
aantrekkelijke situatie, want de be-
lastingen zouden in een dergelijke 

situatie hard stijgen. De VVD heeft 
ervoor gekozen zelf aan het stuur te 
blijven zitten door extra bezuinigin-
gen en helaas ook een stijging van de 
OZB te accepteren. Die stijging was 
zonder de VVD ongetwijfeld veel 
groter geweest.
Een belangrijke reden voor de VVD 
om akkoord te gaan was dat we afge-
sproken hebben dat alle meevallers 
gebruikt zullen worden om zo snel 
mogelijk weer financieel gezond te 
zijn. Financieel gezond betekent ook 
dat de OZB-tarieven weer terug zijn 
op het peil van voor alle tegenvallers. 

De keuze voor aanvullende bezuini-
gingen is een logische, want er zijn 
echt nog wel dingen te bedenken 
waar het een tandje minder kan. Zo 
denken wij bijvoorbeeld dat Har-
naschpolder echt ook wel zonder een 
biodiversiteitsmeter kan. 

Kwijtscheldingen
Afgelopen jaar was ook het jaar van de 
zogeheten decentralisaties. Deze zijn 
in Delft zonder al te veel problemen 
verlopen. Toch is het heel lastig van-
wege alle regionale samenwerkings-
verbanden om goed te controleren of 

Maar de VVD ziet ook, ondanks de 
toenemende aantallen studenten en 
de daarmee gepaard gaande druk op 
de binnenstad, mooie dingen ont-
staan. Zo komt er een bruisende  
invulling van het nu leegstaande  
Armamentarium en de Spoorzone 
laat steeds beter zien hoe Delft er 
over enkele jaren uit zal zien.”

alles wel goed gaat. De VVD voelt zich 
de waakhond en zit er bovenop.
Wat de VVD ook bezighoudt zijn de 
kwijtscheldingen. We zien dat in toe-
nemende mate mensen en bedrijven 
hun belastingaanslagen mogen ver-
scheuren. De rekening komt dan  
wel bij de anderen neer. Zonder de  
kwijtscheldingen was bijvoorbeeld 
de verhoging van de afvalstoffenhef-
fing niet nodig geweest. De kwijt-
scheldingen worden zo een instru-
ment voor inkomenspolitiek over de 
rug van de hardwerkende, rekenin-
gen betalende, Delftenaar.

Ernst Damen, PvdA

‘Volop kansen voor Delft’
“De financiën 
van Delft staan 
er nog steeds 
niet goed voor. 
De problemen 
die de afgelopen 
jaren zijn ont-
staan, zijn ook 
niet zomaar weg 
te poetsen. Maar: 

het keerpunt lijkt bereikt. Want door 
een aantal meevallers en wijzigingen 
in de wijze van begroten is het gat 
aanzienlijk kleiner geworden, en 
daarom blijkt dat we het tekort zelf 

kunnen oplossen. Het scheelt nogal 
of je € 5 miljoen moet vinden, of € 15 
miljoen. Zeker wanneer je in de afge-
lopen vijf jaar al bijna €  70 miljoen 
hebt bezuinigd.
Bovendien zien we de woningmarkt 
aantrekken. Dat zijn goede signalen, 
en zeker goed voor de spoorzone. De 
woningbouw kan dan sneller tot 
stand komen. Als dit leidt tot meeval-
lers is Delft er straks sneller bovenop.
Afgezien van het huishoudboekje, is 
het de vraag of we de aandacht en 
zorg in de stad kunnen bieden die 
nodig is. De zorg is daarbij ons groot-

ste aandachtspunt. Het is nog te 
vroeg om conclusies te trekken: er is 
voor mensen veel veranderd en dat is 
niet makkelijk. Het college werkt er 
hard aan om te zorgen dat iedereen 
de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Heel Delft
En ook met de werkgelegenheid 
staan we op een keerpunt. We zijn 
deels afhankelijk van de economie 
op grotere schaal: Europees en lan-
delijk. Maar we bevinden ons wel in 
één van de meest aantrekkelijke re-
gio’s in Nederland en bedrijven kie-

Volop kansen dus!
Delft heeft het niet makkelijk, maar 
we hebben wel alles in huis om er de 
komende jaren bovenop te komen. 
Daar moeten we keihard aan werken. 
Deze begroting draagt daar aan bij, 
ondanks dat we opnieuw harde keu-
zes hebben moeten maken. Wij moe-
ten de Delftse begroting in een paar 
jaar tijd weer behoedzaam naar de 
toekomst loodsen. Delft is niet fail-
liet. Integendeel: Delft bloeit voor-
zichtig aan weer op!”

zen bewust voor Delft. Zo heeft 3M 
gekozen voor Delft als vestigings-
plaats en zien we talloze nieuwe in-
novatiebedrijven. En wat heeft de 
gewone Delftenaar daaraan, is een 
veelgehoorde vraag. Maar bedenk 
dat die bedrijven ook gebruikmaken 
van onze hotels, van installatiebe-
drijven, van taxi’s, van cateraars, 
van… noem maar op. Uiteindelijk 
profiteert heel Delft van een groei-
ende kenniseconomie. En rondom 
deze bedrijven en instellingen zitten 
ook allerlei goede onderwijsinstel-
lingen voor onze Delftse jongeren. 
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Aad Meuleman, Stadsbelangen Delft

‘Twijfels over lastenverhoging’
“De wisselende 
gedachten van 
een onzeker col-
lege in het afge-
lopen jaar, over 
hoe zij dachten 
en denken de fi-
nanciële proble-
men van Delft op 
te lossen, heeft 

dan eindelijk geleid tot de keuze ‘regie 
in eigen hand’. Dat daarbij een boek-
houdkundige truc werd bedacht, ge-
combineerd met het verhogen van 
lasten voor onze inwoners – het colle-

ge noemt dat bezuinigen – betekent 
niet dat de problemen voor Delft nu 
zijn opgelost. Integendeel! De enorme 
financiële risico’s zijn er nog steeds. 
Over de aangekondigde extra OZB-
verhoging en de invoering van de 
hondenbelasting als onderdeel van de 
oplossing voor de financiële situatie, 
heeft Stadsbelangen Delft de nodige 
twijfels. Tijdens de begrotingscom-
missies eind van deze maand zal 
Stadsbelangen Delft daar verder op 
ingaan. Wij zijn er nog niet van over-
tuigd dat er geen andere mogelijkhe-
den zijn dan de lasten voor onze inwo-

ners extra te verhogen. 
Stadsbelangen Delft heeft via een 
motie samen met andere fractie afge-
dwongen dat alle bestemmingsreser-
ves nog eens kritisch worden bezien. 
Hierbij is het belangrijk, dat de raad 
kijkt naar wat echt nodig is, wat kan 
worden verschoven naar een later 
moment en wat bij nader inzien niet 
wordt uitgevoerd. Daar is zeker nog 
winst in te behalen. 
Hetzelfde geldt voor de inhuur van 
externen. Het is vreemd dat in rap 
tempo afscheid wordt genomen van 
mensen binnen de ambtelijke orga-

cussie die begin januari/februari 
2016 een vervolg zal krijgen. 
Stadsbelangen Delft vindt het wel 
verstandig de regie in eigen hand te 
houden. Wij hebben daar vanaf het 
begin al voor gepleit. Afhankelijk van 
anderen worden, is het slechtste sce-
nario voor Delft. Dan heb je als stad 
geen enkele invloed meer en dat 
moet niemand willen!”

nisatie en daarmee kennis verdwijnt. 
Vervolgens wordt extern weer kennis 
ingehuurd en dat is doorgaans niet 
goedkoper. Voor de langere termijn 
is het in ieder geval noodzakelijk dat 
de discussie over wat de kerntaken 
van de stad moeten zijn, plaatsvindt. 

Regie in eigen hand
Stadsbelangen Delft is ook nieuws-
gierig naar het advies van de com-
missie ‘Delft herstelt’ en de uitkomst 
van het onderzoek dat de raad heeft 
ingesteld naar de financiële gang van 
zaken in de afgelopen jaren. Een dis-

Joëlle Gooijer, ChristenUnie

‘Lasten en lusten eerlijk verdelen’
“De ChristenUnie 
had na alle tu-
mult rond de 
finan ciële situa-
tie van de stad 
niet zo’n begro-
ting verwacht. 
Een gapend mil-
joenengat van-
wege de tegen-

vallers van de Spoorzone was immers 
niet zomaar te dichten. En hulp van 
andere overheden leek er in de verste 
verten niet te komen. Delft zou de 
klus alleen moeten klaren. Nu blijkt 

dat we de Delftse bijdrage aan de 
spoortunnel kunnen verzilveren 
(€ 80 miljoen), waardoor we er op pa-
pier fors beter voorstaan. Dat kost 
ons de komende 80 jaar jaarlijks € 1 
miljoen. De ChristenUnie zal de 
houdbaarheid van deze oplossing 
goed afwegen, voordat we er mee in-
stemmen. En… uit de financiële zor-
gen zijn we zeker nog niet. 

Kerntaken
Het college stelt daarom voor om nog 
€  5 miljoen aanvullend te bezuini-
gen. Bijvoorbeeld door de inkomsten 

uit de OZB, te verhogen; een manier 
om de zwaarste schouders de  
zwaarste lasten te laten dragen. De 
Christen Unie wil daar alleen mee in-
stemmen als aan de uitgavenkant al 
het nodige is gedaan. Daarom plei-
ten we al lang voor een kerntakendis-
cussie, waarbij de begroting door de 
raad grondig wordt doorgelicht op de 
vraag of alles wat we doen (met € 340 
miljoen per jaar!) echt thuishoort bij 
de lokale overheid. Dat wat wel bij de 
overheid thuishoort, zou dan ook 
goed (en soms dus beter) gedaan 
moeten worden. Deze kerntakendis-

aantonen of de eerder opgelegde be-
zuinigingen (€  1,2 miljoen per jaar) 
haalbaar zijn. Wel wordt voorgesteld 
nog eens € 300.000 extra te bezuini-
gingen. Onbegrijpelijk.
De ChristenUnie zal zich ook in deze 
begrotingsdiscussies inzetten voor 
een eerlijke verdeling van lasten en 
lusten, waarbij we omzien naar men-
sen die buiten de boot (dreigen te) 
vallen. In alles moet duidelijk zijn dat 
we het gemeenschapsgeld zorgvul-
dig inzetten op een manier die de sa-
menleving dient. Dat verdient Delft.” 

cussie gaat dit jaar eindelijk gevoerd 
worden. Wat de ChristenUnie betreft 
moet daarbij het streven zijn om de 
OZB zo snel mogelijk weer omlaag te 
brengen. De andere inkomstenver-
hogende maatregel, hondenbelas-
ting, lijkt alleen een manier om extra 
geld op te halen bij een kleine groep 
inwoners van onze stad. Dat vinden 
we geen goede motivatie, temeer 
omdat dit een ‘grotere overheid’ cre-
eert die moet controleren en innen. 
De ChristenUnie maakt zich zorgen 
over de toekomst van de VAK. Nog 
steeds liggen er geen plannen, die 

Jos van Koppen, Fractie Van Koppen

‘Gered door creatief boekhouden’
“De kip met 
gouden eieren is  
geslacht! Delft 
moet het nog 
eetbare gedeelte 
verorberen en 
zal verder op  
eieren moeten 
lopen. Ik begrijp 
dat het college 

met voldoening over de geleverde 
prestatie spreekt. Immers: de drei-
ging van een artikel-12-status is 
voorbij, preventief toezicht wellicht 
over een jaar ook. Er zijn echter veel 

mitsen en maren en Delft heeft nog 
steeds een strakke broekriem nodig. 

Grondig doorspitten
De pluimen die het college zich, na 
intensief ambtelijk werk – die niet 
spreekwoordelijk lui zijn geweest – 
op de hoed steekt, zijn mede een 
gevolg van het grondig doorspitten 
van de begroting door onder meer 
de Provincie. Altijd verstandig om 
een andere instantie te laten kijken 
naar de manier van opstellen van de 
begroting zoals je dat gewend was.
In de begroting 2016-2019 is voor een 

aantal posten een andere manier van 
weergeven en naamgeving toegepast 
in vergelijking met vorige jaren. Dat 
maakt inlezen lastig. Logisch dat je 
dan meer kijkt naar de eindtotalen. 
Veranderen van bedragen via amen-
dementen en moties wordt ook 
moeilijk, want de Provincie heeft 
voor 2016 nog steeds de vinger aan 
de pols. Wat echt helemaal onbegrij-
pelijk is, vormt de eis van de accoun-
tant (Provincie ZH?) om € 60 miljoen 
ineens als verlies op te nemen; daar-
na wordt €  80 miljoen over 80 jaar 
uitgesmeerd! Natuurlijk komt dan de 

financiële zin over Delft neerdaalt, 
staat uiteraard nog niet in de begro-
ting. Ik maak me wel zorgen over 
eventuele onttrekking uit de post So-
ciaal Domein en vermindering van 
ruimte in de sociale sector. Corpora-
ties zijn druk doende met verkoop 
vanwege hun eigen herstelplannen. 
Hier ligt een regeltaak voor het Rijk. 
Vlak voor het opstellen van deze bij-
drage bereikte mij nog een bericht 
dat € 500.000 ‘verkeerd’ in de begro-
ting was ingeboekt. Ik hoop op meer 
van deze positieve vondsten.” 

kop in de krant: ‘Creatief boekhou-
den redt Delft’, of zoiets. De begroting 
voor 2016 is ongetwijfeld al met de 
Provincie besproken, maar voor de 
komende jaren koerst Delft naar ei-
gen zeggen op een positief resultaat 
af, waarbij weer de zo broodnodige 
reserves opgebouwd kunnen wor-
den. Bij de toekomstige investerin-
gen staat een bedrag van ruim €  31 
miljoen euro dat verder nog niet ver-
antwoord wordt. Dan is het gemak-
kelijk over de jaren na 2016 ‘voor-
zichtig positief’ te zijn.
Hoe het vluchtelingenprobleem in 

David van Dis, CDA

‘Wispelturige politiek schaadt vertrouwen’
“Snapt u het nog? 
Het is u als inwo-
ners van Delft de 
afgelopen jaren 
niet gemakkelijk 
gemaakt door de 
Delftse politiek. 
U hebt als lezer 
van deze pagi-
na’s in de krant 

nogal wat verschillende boodschap-
pen de revue zien passeren. Begin 
2014 stonden de seinen op groen, de 
wethouder financiën vertrok en was 

trots op het grote bezuinigingspro-
gramma dat Delft er weer bovenop 
had geholpen. Het CDA heeft des-
tijds als coalitiepartij ook met over-
tuiging aan die opgave meegewerkt. 
Helaas bleek een paar maanden later 
dat de seinen niet groen, maar oranje 
waren. Eind 2014 gingen ze zelfs op 
rood: de mededeling kwam dat de 
begroting niet meer sluitend was. En 
extra bezuinigen of de belastingen 
omhoog kon écht niet meer. De grens 
was bereikt! 
Dat was tenminste het verhaal zoals 

dat u werd verteld. Maar nu, nog 
geen jaar later, gaan de seinen weer 
op groen. Delft gaat niet meer failliet. 
En het college wil toch extra bezuini-
gen en de belasting gaat toch om-
hoog. Snapt u het nog?
Voor het CDA staat voorop dat dit 
soort wispelturige politiek niet goed 
is voor het vertrouwen tussen de 
Delftenaar en het gemeentebestuur. 
Laten we nu ook niet doen alsof Delft 
uit alle problemen is. De risico’s naar 
de toekomst toe zijn nog groot. Ja, de 
begroting wordt weer sluitend. Maar 

eindelijk gehoor. Dat is mooi! Bij de 
begrotingsbehandeling zullen wij ei-
gen voorstellen blijven doen. Wij wil-
len de problemen van Delft niet 
doorschuiven naar volgende genera-
ties. Op termijn moeten de belastin-
gen echt omlaag. In de (jeugd-)zorg 
moeten we meer doen aan preventie. 
Delft moet niet meer uitgeven aan de 
regionale economie dan andere ste-
den. En onze stad moet aantrekkelijk 
blijven om te wonen, werken en te 
bezoeken. Voor al deze punten zul-
len wij blijven strijden. Elk jaar weer.”

tegelijkertijd moeten veel bezuini-
gingen (ruim €  15 miljoen, elk jaar 
weer!) nog worden ingevuld. Lukt dat 
niet, dan hebben we een groot pro-
bleem. De teugels nu laten vieren, 
lijkt ons dan ook geen goed idee.
Gelukkig zien we dat het college de 
uitgestoken hand van de oppositie 
steeds meer accepteert. Zo worden 
veel van de aanbevelingen die wij het 
afgelopen jaar bij ons ‘Aanvullend 
herstelplan’ deden, nu overgeno-
men. Ook onze visie op een slimmere 
koers voor de kenniseconomie krijgt 
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Nieuwsgierig? Ga naar www.avalex.nl       @Avalex_nieuws

Leer van alles op de DUURZAAMHEIDSMARKT
over recycling van plastic, kringloopgoederen,
papier, textiel, glas

Rij een RONDJE MEE OP DE VUILNISWAGEN!

Neem een kijkje bij de VERWERKING
van jouw huisvuil

Neem je oude overhemd of kapot apparaat mee!
Het Repair Café MAAKT ER WEER IETS MOOIS VAN!  

Taste the waste: maak je eigen pot jam of APPELMOES! 

Kom meer te weten over het NIEUWE INZAMELEN!

Zin in een bijzonder en leerzaam dagje uit? 

Overal op

het terrein 

is iets te 

beleven...

Kom langs op de Open Dag van AVALEX …
… en ga met ons mee op RECYCLE REIS!

Klant Contact Centrum

TEGEMOETKOMING WOONLASTEN 
KAMERHUURDERS (TWK) 2015
Huurt u een onzelfstandige woonruimte in Delft, 
bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis? 
En kunt u geen kwijtschelding van de gemeen-
telijke heffingen (rioolafvoerrecht en afvalstof-
fenheffing) aanvragen, omdat deze in uw huur 
of servicekosten zijn opgenomen? Dan is er spe-
ciaal voor u de Tegemoetkoming Woonlasten 
Kamerhuurders (TWK).
Om voor de TWK in aanmerking te komen, moet 
u aan een aantal voorwaarden voldoen: 
•  u huurt een onzelfstandige wooneenheid in 

Delft (een woning waar u met uw medebewo-
ners bijvoorbeeld keuken, toilet en douche 
deelt) 

•  u heeft een minimuminkomen en een beperkt 
eigen vermogen

•  de gemeentelijke heffingen worden doorbere-
kend in de huur (in huurspecificaties aangege-
ven).

 De tegemoetkoming kan oplopen tot € 135. Tot 
uiterlijk 31 december 2015 kunt u online een 
aanvraag indienen voor 2015. Ga hiervoor naar 
www.delft.nl en zoek op ‘twk’. Hier leest u meer 
over de voorwaarden en welke bewijsstukken u 
nodig heeft voor het indienen van een aanvraag.

Klant Contact Centrum | Phoenixstraat 16 | alleen 
op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 
14015 | actuele openingstijden vindt u op www.
delft.nl. U kunt bij het KCC alleen per pin betalen.

Besluit

Toetsingskader woningbouw deels opgeheven
Sinds 2008 heeft Delft een flinke woningbouw-
opgave van zo’n 10.000 woningen, voor kennis-
werkers die een baan vinden bij de TU of Delftse 
bedrijven, voor studenten, voor ouderen die 
steeds langer zelfstandig blijven wonen en voor 

gezinnen die willen doorstromen naar een een-
gezinswoning. Toen het realisatietempo tijdens 
de crisis terugliep, heeft de gemeente een toet-
singskader ingevoerd om ervoor te zorgen dat in 
elk geval nog gebouwd zou worden op vooral de 
centrale en meest in het oog springende loca-
ties, en om prioriteit te geven aan de bouw van 
woningen waar veel vraag naar was. 
Inmiddels stijgt het aantal woningverkopen. 
Vanwege deze opleving wil het college van b&w 
de toepassing van het tijdelijke toetsingskader 
voor woningbouw gedeeltelijk loslaten – de 
toetsing die ervoor moest zorgen dat er vooral 
gebouwd zou worden op de meest in het oog 
springende locaties. De gemeente wil er samen 
met ontwikkelaars en bouwers voor zorgen dat 
de komende jaren weer volop gebouwd kan 
worden en de oorspronkelijke opgave kan wor-
den gerealiseerd. Met bouwers en ontwikkelaars 
zal het nog wel blijven gaan over de kwaliteit 
van de woningen die nodig zijn voor de stad. 
Het gedeeltelijk loslaten van het toetsingskader 
woningbouw geeft de gemeente, ontwikkelaars 
en bouwers meer ruimte voor ontwikkeling. 
Het voorstel tot het loslaten van het toetsings-
kader woningbouw ligt van 14 t/m 28 oktober 
ter inzage bij het Klantcontactcentrum aan de 
Phoenixstraat en is ook te raadplegen via www.
delft.nl. Een schriftelijke zienswijze kan per post 
worden gezonden aan het college van b&w van 
de gemeente Delft, postbus 78, 2600 ME Delft of 
per e-mail naar ndleeuw@delft.nl

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd 
2611 KS | Vlamingstraat 73 | bouw: uitbouw 
woonkamer aan achterzijde realiseren |  
6-10-2015
2613 DL | Laan van Overvest 43 | bouw: dak-
opbouw plaatsen | 8-10-2015
2613 XJ/XK/XM/XP | Kuyperweg 164 t/m 168, 
Mijerstraat 1 t/m 71 en 2 t/m 32, en Kap-

peyne van de Copellostraat 10 t/m 26 en 23 
t/m 39 | bouw: aluminium gevelvullingen 
(kozijnen,ramen) van 1981 vervangen door 
nieuwe kunststof (verdiept profiel) kozijnen | 
6-10-2015
2614 HH | Aletta Jacobstraat 27 | bouw: 
bestaande schuur verbreden | 8-10-2015
2623 NW | Lepelaarstraat 55 | bouw: dakop-
bouw plaatsen | 5-10-2015
2624 BC | Mercuriusweg 16 | bouw, reclame: 
garage ombouwen tot tijdelijke winkel |  
7-10-2015
2628 CD | Mekelweg 2, torens B, C, D, E van 
3ME | bouw: kozijnen en uitvalschermen ver-
vangen, schilderwerk en herindeling kantoren | 
7-10-2015
2628 CK | Stieltjesweg 2 | bouw: bestaande 
bouwplan wijzigen | 5-10-2015
2628 xx | Charlotte de Bourbonstraat | kap:  
2 bomen wegens aanleg nieuwe sifonduiker | 
6-10-2015
2629 HH | Rotterdamseweg 402D | reclame: 
reclame plaatsen op voorkant gebouw |  
6-10-2015.

Verleend regulier
Diverse locaties | 2611xx Voorstraat, 2612xx 
Van Lodensteynstraat, 2613xx Krakeelpolder-
weg, 2623 WZ Salamanderpad, 2623xx Foren-
senweg, 2624xx Papsouwselaan, 2625xx 
Eisenhowerlaan | kap: 11 bomen | 7-10-2015
2612 GB | Archipellaan 19 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: dakka-
pellen aan voor- en achterzijde woning plaatsen 
| 5-10-2015
2613 JV | Graaf Floriskade 12 | bouw: rijtjes-
woning Coendersbuurt met 3 verdiepingen | 
6-10-2015
2613 JV | Graaf Floriskade 18 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: woning 
Coendersbuurt kavel cb030 | 6-10-2015
2613 JV | Graaf Floriskade 22 | bouw: woning 
Coendersbuurt kavel cb028 veld a | 6-10-2015

2613 JV | Graaf Floriskade 28 | bouw: woning 
Coendersbuurt, blok a kavel cb026 | 5-10-2015
2613 JW | Keizer Karelstraat 19 | bouw: 
woning Coendersbuurt | 6-10-2015
2613 RW | Raamstraat 65 | bouw, brandveilig 
gebruik: brandcompartimentering van 1e etage 
aanpassen | 7-10-2015
2613 TB | Buitenwatersloot 69 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: gevel 
herstellen en kap woonhuis met pakhuis verho-
gen | 5-10-2015
2616 LZ | Kleveringweg 6 | bouw: handelsrecla-
me plaatsen op dak kantoorpand | 6-10-2015
2628 AN | Rotterdamseweg 114 | bouw, strij-
dig gebruik gronden/bouwwerken met RO: 
pand deels slopen en herbouwen | 5-10-2015
2628 BD | Julianalaan 69 | bouw: dakopbouw 
aan achterzijde plaatsen | 8-10-2015
2628 KN | Prof. Henketstraat 58 | bouw:  
dragende binnenmuur slopen en stalen draag-
balk plaatsen | 8-10-2015.

Verleend uitgebreid
2611 JR | Voorstraat 30 | brandveilig gebruik: 
aanbouw van school | 5-10-2015.

Verlengde beslistermijn
2628 AT | Rotterdamseweg 316 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: woon-
gebouw uitbreiden met 5 studio’s | nieuwe 
beslisdatum: 19-11-2015.

Meldingen

Meldingen sloop
2611 BE | Oude Delft 121 | asbest saneren | 
8-10-2015
2613 HJ | Isaäk Hoornbeekstraat 56 | asbest 
saneren | 5-10-2015
2613 VD | Hugo de Grootstraat 404 | asbest 
verwijderen | 9-10-2015
2613 XJ/XK/XM/XP | Kuyperweg 164 t/m 168, 
Mijerstraat 1 t/m 71 en 2 t/m 32 en Kap-

peyne van de Copellostraat 10 t/m 26 en 23 
t/m 39 | kozijnen slopen | 6-10-2015
2613xx | Bolwerk | kademuren slopen van  
Bolwerk (D en F) SSD524 | 6-10-2015
2614 BH | Van Groenewegenstraat 62 | asbest 
verwijderen | 9-10-2015
2614 BT | Van Adrichemstraat | asbest saneren 
| 8-10-2015
2628 CJ | Lorentzweg 1 | wasbak met asbest-
houdende kit in ruimte b028 en ruit in asbest-
houdende kit in ruimte b-18 verwijderen |  
5-10-2015
2628 CN | Stevinweg 1 | 3 ruiten in asbesthou-
dende kit verwijderen | 5-10-2015.

Meldingen brandveilig gebruik
2624 BC | Mercuriusweg 16 | tijdelijke winkel 
brandveilig gebruiken | 7-10-2015
2628 CA | Leeghwaterstraat 44 | pand brand-
veilig gebruiken | 6-10-2015.

Melding brandveilig gebruik niet akkoord
2613 TD | Buitenwatersloot 161 | melding 
brandveilig gebruik, 17-9-2015 | datum niet 
akkoord: 8-10-2015.

Verkeersbesluit

2628 GT | Nassauplein, thv.nr. 24 | intrekken 
gehandicaptenparkeerplaats (1995581).

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbinden-
de voorschriften (verordeningen) en kennisge-
vingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad 
op www.officielebekendmakingen.nl. 
Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u 
directe links naar deze bekendmakingen van de 
gemeente Delft. 
Automatisch op de hoogte blijven van wat er in 
uw omgeving gebeurt? Meld u aan voor de  
(gratis) e-mailservice, op http://zoek.overheid.nl. 


