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Begroting
Afgelopen donderdag ging de 
gemeenteraad akkoord met de 
Programmabegroting 2017-2020. 
De begroting werd ongewijzigd 
vastgesteld. Op pagina 3 vindt u 
een uitgebreid verslag. 

IJspret
Meer dan 1.200 vierkante meter 
ijs, een ijsglijbaan, sneeuwdui-
nen, schaatsbanen onder een 
enorme circustent, een muziek-
festival: na een jaar afwezigheid 
komt Winters Delft grootser te-
rug dan ooit. Van 16 december 
tot 16 januari is het weer tijd 
voor ijspret, ditmaal aan de 
Schoemaker Plantage. Nannette 
Verschoor van organisator Nota 
Bene: “Dit wordt gaaf! Al die 
ruimte op de Schoemaker Plan-
tage, daar gaan we optimaal ge-
bruik van maken. We hebben 
straks maar liefst drie schaats-
banen. Er komt een aparte kin-
derkrabbelbaan en een gedeelte 
dat gebruikt kan worden voor 
ijssporten als curling, maar ook 
voor bedrijfsarrangementen. 
Een ijzige cocktailbar langs de 
baan, winterbarbecueën op het 
ijs – het kan straks allemaal.” 
Grote plus van de nieuwe locatie 
is ook dat er overdekt geschaatst 
kan worden. Meer informatie op 
www.wintersdelft.nl.

Rob & planten
Beeldend kunstenaar en jour-

nalist Rob van Es  
is gefascineerd 

door planten. 
Ze inspireren 
hem tot het 
maken van bo-

tanische prints 
en daarnaast kleurt 

hij microscopisch kleine 
plakjes van plantenstelen. Hoe 
dat in zijn werk gaat – en wat het 
voor hem betekent – vertelt hij 
morgen in @Delft, de digitale 
nieuwsbrief van de gemeente. 
Ook in @Delft: een aflevering 
van opa de film, het laatste 
nieuws over de gemeente en de 
stad en natuurlijk het te-doen-
in-Delft overzicht. Gratis abon-
nement? Ga naar www.delft.nl/
nieuwsbrief.

‘Ik heb de slag  
te pakken’
Volgt u het (goede) voorbeeld 
van de bezoeker die deze  
woorden sprak?

Delft kort

Bezoek een dementerende
De Bezoekdienst Alzheimer DWO zoekt vrijwilligers die op bezoek willen 
gaan bij een dementerende. Dit verlicht de last van mantelzorgers én zorgt bij 
de dementerende voor een frisse wind in het brein en een gevoel van veilig-
heid. Ook voor de vrijwilliger zelf is het een verrijkende ervaring. 
Hoe je zo’n bezoek inhoud geeft, vertelt Anniek Kramer, auteur van het boek 
‘Op bezoek bij een dierbare met dementie’. Dat doet ze dinsdag 22 november 
van 19.00 tot 21.00 uur bij Delft voor Elkaar aan de Van Bleyswijckstraat 91. 
Iedereen van harte welkom, graag even aanmelden via bezoekdienst.delft@
gmail.com of tel. 06-45 71 21 49. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie 
over vrijwilliger worden bij de Bezoekdienst Alzheimer.

De gemeente Delft gaat open data 
inzetten als instrument en uit-
gangspunt bij nieuwe ontwikke-
lingen, beleid en projecten. Deze 
data zijn dan voor iedereen toe-
gankelijk en te gebruiken. 
De gemeente beschikt over veel 
informatie over wat er speelt in de 
stad en wil deze in de vorm van 
open data voor anderen beschik-
baar stellen. Daarmee stelt ze bur-
gers en bedrijven in staat om zelf 
iets met deze informatie te doen. 
De gemeente begint met een pilot 

Sinterklaas in Delft
Zaterdag komt Sinterklaas naar Delft! De lieve, goede 
Sint is om 12.00 uur op het water rondom Delft te vinden. Om 12.45 uur 
meert de pakjesboot aan bij de Oostsingel, bij de Plantagebrug. Samen 
met zijn Pieten begint hij dan aan de vrolijke intocht door de Delftse bin-
nenstad. Om ongeveer 14.00 uur arriveert de Sint bij het stadhuis aan de 
Markt. Daarna trekt het bonte gezelschap door de binnenstad en winkel-
centrum In de Veste. Rond de klok van drie gaat het feest verder op de 
Beestenmarkt. Dit duurt tot ongeveer half vijf.

Omdat de intocht door grote delen van de binnenstad trekt, zijn sommige 
straten tijdelijk niet goed toegankelijk.

Kijk voor meer informatie op www.sinterklaasdelft.nl.

Vanaf aanstaande vrijdag is er in Museum 
Prinsenhof Delft een bijzondere expositie: 
‘Universum Theo Jansen – of de wording 
van het strandbeest’. De fascinerende cre-
aties van Jansen waren eerder te zien in 
onder andere Amerika, Japan en Korea, 

Open Delft met open data
door data over bomen en groen-
voorzieningen en de bijbehorende 
onderhoudsregimes te publice-
ren. Momenteel wordt deze pilot 
voorbereid.
Het college van b&w heeft deze 
strategie, ‘Open Delft’, vorige week 
vastgesteld. Met de strategie geeft 
het college uitvoering aan het 
coalitie akkoord en aan een toe-
zegging aan de raad. Met de pilot 
wil de gemeente ervaring opdoen. 
Het college verwacht de resultaten 
van de pilot komend voorjaar.
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maar dit is de eerste solotentoonstelling 
in zijn eigen stad. Op de expositie krijgen 
bezoekers een persoonlijke inkijk in de 
wonderlijke wereld van het vernuft en de 
verbeelding van Jansen. Met zijn filosofi-
sche teksten, genetische codes en unieke 

experimenten voert hij ze mee in zijn 
gedachtenspel. 

De tentoonstelling in Museum Prinsen-
hof Delft is te zien tot en met 5 maart 
2017.

Strandbeesten
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Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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Klant Contact Centrum

PASPOORT OF ID-KAART AAN VRAGEN? 
MAAK OP TIJD EEN AFSPRAAK
Vraagt u binnenkort bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente een paspoort of 
identiteitskaart aan? Maak dan op tijd een 
afspraak. In november en december kan  
het namelijk extra druk zijn. 

De drukte wordt veroorzaakt doordat 5 jaar 
geleden de wet veranderde en kinderen  
verplicht werden een eigen reisdocument  
te hebben. Deze wijziging viel samen met 
een verhoging van de kosten in 2012 waar-
door in november en december 2011 extra 
veel reisdocumenten zijn aangevraagd. De 
reis documenten die toen zijn aangevraagd,  
zijn nu bijna verlopen.

Als u op tijd een afspraak maakt, heeft u de 
meeste kans dat uw gewenste dag of tijdstip 
nog beschikbaar is. Een afspraak maakt u 
snel en eenvoudig via www.delft.nl/afspraak 
of u belt hiervoor 14015. Het Klant Contact 
Centrum is op afspraak geopend, van maan-
dag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur en  
op vrijdag van 8.30-20.00 uur.

Kijk voor meer informatie en tarieven op 
www.delft.nl.

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

Politieke agenda

Donderdag 17 november, aanvang 20.00 
uur: vergadering commissie Economie, 
Financiën en Bestuur
Dinsdag 22 november, aanvang 20.00 uur: 
vergadering commissie Ruimte en Verkeer
Woensdag 23 november, aanvang 20.00 
uur: vergadering commissie Rekening en 
Audit.

De vergaderingen vinden plaats in het stad-
huis aan de Markt. Belangstellenden kunnen 
de commissievergaderingen als toehoorder 
bijwonen. De vergaderingen zijn ook live te 
volgen via de webcast van de gemeenteraad. 
Die vindt u op www.delft.nl/gemeenteraad. 
Daar vindt u in de vergaderkalender (tzt)  
ook de agenda en de agendastukken van de 
vergaderingen.

Besluiten

Voertuigen verwijderen
De volgende voertuigen staan al geruime  
tijd (in elk geval langer dan 3 dagen) op  
de volgende locaties aan de openbare weg 
geparkeerd:
2625 KN | Van der Kamlaan thv. nr. 55 | 
vouwwagen zonder kenteken
2627 AX | Faradayweg thv. nr. 14 | caravan 
zonder kenteken.
Het is verboden om een aanhangwagen,  
trailer of een recreatievoertuig gedurende  
3 achtereenvolgende dagen op de weg te 
parkeren. De vouwwagen en caravan zijn 
inmiddels voorzien van een waarschuwings-
sticker. Voor 23 november moet de vouw-
wagen zijn verwijderd van de openbare weg, 
de caravan moet voor  25 november 2016  
zijn verwijderd. Als dat niet gebeurt, is de 
gemeente genoodzaakt dit te doen. De door 
de gemeente gemaakte kosten worden ver-
haald op de eigenaar. Voor eventuele vragen 
kunt u contact opnemen met de KCC, tele-
foon 14015.
Belanghebbenden kunnen voor 28 december 
(verwijderen vouwwagen) respectievelijk  
30 december 2016  (verwijderen caravan) 
een bezwaarschrift tegen het besluit indienen 
bij het college van B&W, postbus 78, 2600 ME 
Delft onder vermelding van bezwaarschrift.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd 
2611 DA | Kampveld | kap: 1 boom | 4-11-2016
2611 ER | Kromstraat 8 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO:  
casco pand verbouwen tot café | 8-11-2016
2611 EX | Vlouw 10 | bouw: bestaande  
doorgang van woonhuis doorbreken en 
samenvoegen | 12-11-2016
2611 VJ | Nieuwe Langendijk 61 | bouw: 
achterste dak gedeeltelijk vervangen, nieuw 
kozijn in achtergevel aanbrengen, betonnen 
vloer in achterste deel vervangen wegens 
herontwikkelen van pand naar functie 
dienstverlening | 13-11-2016
2611 xx | Molstraat 48-56, Oostplantsoen 
thv. nr. 94, Voorstraat thv. nr. 6 | kap:  
5 bomen op drie locaties wegens gezondheid 
en verkeerde stamplaats | 11-11-2016
2612 GL | Madoerastraat 23 | bouw: dak-
kapel plaatsen op voor -en achtergevel 
woning | 8-11-2016
2612 RJ | Alyd Buserstraat 39 | bouw: 
bestaande heg vervangen en schutting 
plaatsen | 13-11-2016
2612 VC | Beukenlaan 2 | bouw: entree  

verplaatsen | 4-11-2016
2613 SZ | Buitenwatersloot 254 | bouw: 
draagconstructie-pilaren plaatsen aan 
woning | 11-11-2016
2628 AA | Scheepmakerij 12 | strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO:  
interne parkeerplaatsen gebruiken voor  
kantoor | 2-11-2016
2628 xx | Bakemastraat (Schoemaker-
plantage) | strijdig gebruik gronden/ 
bouwwerken met RO: tijdelijke schaatsbaan 
aanleggen | 8-11-2016.

Verleend regulier
2611 XV | Nieuwe Plantage 121 | kap:  
1 boom wegens overlast en schaduw |  
8-11-2016
2612 HA | Sint Eustatiusstraat 2 | kap:  
1 boom die veel overlast veroorzaakt |  
8-11-2016

2612 VC | Beukenlaan 2 | bouw: entree  
verplaatsen | 11-11-2016
2612 xx | Wilgenpad | kap: 17 populieren  
in een slechte conditie | 9-11-2016
2613 AL | Heemskerkstraat 34 | bouw,  
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: woning uitbreiden met dakopbouw | 
8-11-2016
2613 AL | Heemskerkstraat 36 | bouw,  
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: woning uitbreiden met dakopbouw | 
8-11-2016
2613 EZ | Van de Spiegelstraat 49 | bouw: 
zolderverdieping aan achterkant uitbouwen | 
8-11-2016
2624 xx | Abtswoudsepad | kap: 9 populie-
ren wegens vervangingsplan | 9-11-2016
2624 xx | thv. parkeerplaatsen voor Aart 
van der Leeuwlaan 16-206 | kap: 5 bomen | 
9-11-2016

2628 BL | Julianalaan 134 | bouw, rijks-
monumenten: tijdelijk bouwwerk plaatsen 
op westterrein faculteit Bouwkunde |  
9-11-2016.

Ingetrokken aanvraag
2628 GX | Dillenburgstraat 1 | bouw,  
strijdig gebruik gronden/bouwwerken  
met RO: dakopbouw op plat dak plaatsen | 
11-11-2016

Meldingen

Sloopmelding
2611 AL | Phoenixstraat 4C | pand gedeelte-
lijk slopen | 4-11-2016
2612 xx | Oostblok 1 t/m 55 | asbest ver-
wijderen (calamiteit) | 7-11-2016
2613 GR | Westplantsoen 166 | asbest-
verdachte bronnen uit gasinstallatie ver-
wijderen | 8-11-2016
2628 CJ | Lorentzweg 1 | asbest verwijderen 
| 7-11-2016.

Melding brandveilig gebruik
2611 HM | Hippolytusbuurt 1 | winkelruimte 
brandveilig gebruiken | 11-11-2016.

Bouwmelding
2625 LE | Wilhelminalaan 35 | dakkapel | 
11-11-2016.

MELDING BOMENKAP
Voor de onderstaande kap is volgens de 
Delftse Bomenverordening geen omgevings-
vergunning nodig; bezwaar maken is niet 
mogelijk.
2611 JR | Voorstraat thv. nr. 42 | 1 (dode) 
linde
2611 JR | Voorstraat thv. nr. 46 | 1 (dode) 
linde
2611 JS | Voorstraat thv. nr. 78a |  1 (dode) 
linde
2611 JT | Voorstraat thv. nr.  94a | 1 (dode) 
linde.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen ver-
bindende voorschriften (verordeningen)  
en kennisgevingen gebeurt digitaal in een 
Gemeenteblad op www.officielebekend-
makingen.nl. 
Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u 
directe links naar deze bekendmakingen  
van de gemeente Delft, en hoe u beroep en 
bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of 
omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan 
via www.omgevingsloket.nl. 

Vandaag wordt Delftse eerste City 
AED onthuld, een Automatische  
Externe Defibrillator die 24 uur per 
dag inzetbaar is, aan de gevel van 
VTV Delft, Oudemansstraat 56a in 
Wippolder. De onthulling wordt ver-
richt door burgemeester Marja van 
Bijsterveldt. 

Per jaar krijgen zo’n 30.000 mensen in 
Nederland een hartstilstand. Volgens 
berekeningen overleven 2.500 men-
sen extra dit, als er in woonwijken 
een openbare AED hangt die dag en 
nacht door een burgerhulpverlener 
kan worden ingezet. Reden genoeg 
voor Marcel Mattijssen, reanimatie-
vrijwilliger en oprichter van City AED, 
om zich sterk te maken voor het 
plaatsen van zoveel mogelijk open-
bare AED’s in Delft. VTV Delft is de 
eerste en biedt niet alleen de gevel, 
maar ook stroom en de technische 
voorzieningen die nodig zijn.
Er zijn op dit moment in Nederland 
al 140.000 burgerhulpverleners: vrij-
willigers die via 112 worden opge-
roepen als iemand in hun buurt een 
hartstilstand heeft. Wanneer zo’n 

Delft heeft eerste City AED

Deze week is de tweede ronde van de 
Energy Battle van start gegaan, met 
nieuwe teams die vier weken lang 
thuis elektra en gas gaan besparen. 
Kijk voor meer informatie op www.
klimaatverbondenergybattle.nl.

vrijwilliger een AED tot zijn of haar 
beschikking heeft om te reanimeren, 
verdubbelt dat de overlevingskans 
van het slachtoffer. 

City AED is partner van Stichting AED 
Platform Nederland. Kijk voor meer  
informatie op www.city-aed.nl. 

DelftseBuur, de vrijwilligersorga-
nisatie voor vluchtelingen Delft-
seBuur, begint op 26 november 
met HuisNL. Vanaf dan kunnen 
Delftenaren en vluchtelingen el-
kaar ’s zaterdags ontmoeten voor 
een kop koffie, een lunch en een 
kinderuurtje. Locatie is de Van 
Adrichemstraat 10. Het pand van 
GGZ-Delfland DOEL wordt spe-
ciaal voor DelftseBuur op zater-
dag opengesteld. Het initiatief 

HuisNL binnenkort van start
uur. Heeft u interesse, mail dan 
naar Anne Marie Harmsen, amrr@
hetnet.nl. En wie op een zaterdag 
mee wil lunchen, kan zich aan-
melden via www.DelftseBuur.nl. 

PS: Het al langer bestaande KoffieNL is  
er ook nog! Elke woensdagochtend is  
de Jessehof op de Burgwal 50 tussen 
10.00 en 12.00 uur geopend voor  
vluchtelingen, vrijwilligers en iedereen 
die vluchtelingen wil ontmoeten.

voor HuisNL kwam van twee Syri-
sche jonge mensen, die een plek in 
het weekend zochten. Ze willen an-
dere mensen leren kennen en daar-
bij iets terugdoen uit waardering 
voor de gastvrijheid van de Delfte-
naren. 
Wilt u vrijwilliger worden bij Huis-
NL? Er zijn dagcoördinatoren, gast-
vrouwen en –heren nodig, die zorgen 
dat Nederlands de voertaal is en die 
willen helpen tussen 10.00 en 14.00 

sen (27,3 procent), dat deze eerste 
ronde won. Het wist gemiddeld 3,5 
procent meer te besparen dan de 
Delft Energie Coöperatie, die met een 
gemiddelde besparing van 20,2 pro-
cent op de zevende plaats eindigde.

Battle bespaart
De eerste van drie rondes van de 
Energy Battle is voorbij. Het zeven tal 
van Delft Energie Coöperatie heeft 
zich prima door deze ronde heen ge-
batteld. Het wist, ondanks dat een 
aantal leden rijdt in een elektrische 
auto, 8 procent op stroom en maar 
liefst 32,3 procent op gas te besparen 
– daarmee wist het Delftse team meer 
gas te besparen dan het team uit Vel-
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 Programmabegroting 2017-2020

De gemeenteraad is op donderdag 
10 november na een uitgebreid  
debat akkoord gegaan met de  
programmabegroting 2017-2020, de 
belastingverordeningen 2017 en het 
Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-
2021. De begroting werd ongewij-
zigd vastgesteld.

Er is een begin gemaakt met het ge-
bruiken van de meerjarige financiële 
ruimte voor het Parelfonds en voor 
nieuwe investeringen. Het resteren-
de overschot gaan naar de algemene 
reserve. Verder kan het college aan 
de slag met de uitvoeringsagenda 
Nieuw Elan. Die agenda vormt on-
derdeel van een meerjarig program-
ma dat loopt tot 2025.

Andere verdeling
De pogingen van verschillende op-
positiepartijen om tot een andere 
verdeling van de financiën te komen, 
waren vergeefs. De SP kreeg onvol-
doende steun uit de raad voor  
het amendement Investeringsfonds 
Voor zieningen. CDA, ChristenUnie 
en Stads belangen probeerden onder 
meer om met € 200.000 uit het Parel-
fonds een Actiefonds Buitenhof te 
vullen, maar ook daarvoor bestond 
geen meerderheid. Ook hun andere 
twee wijzigingsvoorstellen om de 
OZB in 2017 te verlagen en € 100.000 
extra te stoppen in handhaving, kre-
gen te weinig steun. Daarmee zagen 
de drie oppositiepartijen drie (van de 
oorspronkelijk achttien) voorstellen 
uit hun Meedenkbegroting teniet-
gedaan.

Uitgestoken hand
De teleurstelling van de drie opposi-
tiefracties was groot, omdat er vanuit 
de coalitiefracties tijdens de begro-
tingscommissies veel waardering 
was uitgesproken voor het meeden-
ken. Aan de complimenten werd 
geen concrete invulling gegeven, 
stelde de fractie van Stadsbelangen 
Delft. Aan de andere kant er was ook 
wrevel bij de coalitie, omdat de uit-
gestoken hand – om de meedenk-
voorstellen kort na de jaarwisseling 
samen te bespreken en zo te komen 
tot een begrotingswijziging in ruil 
voor steun aan de begroting – niet 
door de drie meedenkfracties was 
aangenomen. Over en weer verwe-
ten partijen elkaar geen ruimte te 
bieden.

Geen hamerstuk
De hoop van het CDA dat tenminste 
één van drie meedenk-amendemen-
ten zou worden aanvaard, was ver-
geefs. De ChristenUnie zei het voor 
90 procent eens te zijn met de begro-
ting, maar die fractie had ook andere 
keuzes willen maken. Stadsbelangen 
Delft pleitte er via een motie voor om 
de begrotingen voortaan als hamer-
stuk vast te stellen, omdat ze jaren-
lang ongewijzigd door de raad wor-
den aangenomen. Die motie werd 
verworpen. CDA, ChristenUnie en 
Stadsbelangen stemden samen met 
SP en Onafhankelijk Delft tegen de 
programmabegroting voor 2017.   
Dezelfde partijen stemden ook tegen 
de belastingverordeningen, waarbij 
ChristenUnie, CDA en Stadsbelan-
gen Delft lieten aantekenen dat hun 
tegenstem alleen gold voor het OZB-

Raad stelt begroting 2017 vast

deel van de verordening. Het Ge-
meentelijk Rioleringsplan werd door 
alle partijen, behalve Onafhankelijk 
Delft, aangenomen.

Voorlopig opgelost
Van de achttien moties die tijdens 
het debat door de fracties waren in-
gediend, werden er drie ingetrok-
ken, acht verworpen en zeven aan-
genomen.
GroenLinks trok de motie Delft in-
clusief in, nadat wethouder Lennart 
Harpe die fractie had verzekerd dat 
de gemeentelijke organisatie werkt 
aan diversiteit van het personeel. De 
gemeente zet daar een arbeids-
marktinstrumentarium voor op en 

er komt een notitie met criteria om 
een diversiteit aan mensen binnen 
de gemeente werkzaam te hebben 
en te houden. De wethouder infor-
meert de raad daarover voor de  
zomer van 2017.
De motie Voedsel Kledingbank werd 
door Fractie Van Koppen ingetrok-
ken, nadat wethouder Stephan 
Brandligt had uitgelegd dat het ge-
brek aan ruimte van De Buurvrouw 
voor het komende half jaar voorlopig 
is opgelost.
Het CDA trok de motie Taskforce 
eenzaamheid in, nadat wethouder 
Raimond de Prez de fractie had ge-
vraagd nog even met dat onderwerp 
te wachten. In januari ontvangt de 
raad er een nota over.

Eigen benen 
Met de motie Strategische investe-
ringen 2018-2025 wilde Onafhanke-
lijk Delft een eventuele uitgave van  
€ 1 miljoen schrappen voor een kunst-
icoon in de Spoorzone. De fractie 
kreeg alleen steun van SP en Stads-
belangen Delft. De motie werd ver-
worpen. Dat gebeurde ook met de 
motie Kindertuinen van Stadsbelan-
gen Delft en Fractie Van Koppen. De 
fracties vroegen vergeefs om financi-
ele steun voor de stichting te onder-
zoeken. ChristenUnie, SP, CDA en 
Stadsbelangen Delft wilden via de 
motie Yes!Delft tot afspraken komen 
om de Delftse broedplaats voor star-
ters op eigen benen te laten staan. De 
motie kreeg alleen steun van Fractie 
Van Koppen.

Respijtzorg
Om de drempel te verlagen en de  
inkomensgrens naar 110 procent  
te verhogen, dienden CDA, SP, 
Christen Unie en Fractie Van Koppen 
de motie Bijzondere bijstand in. De 
motie werd door geen van de andere 
fracties gesteund. De motie Delftse 
topinkomen norm 2.0 van SP en On-
afhankelijk Delft werd, behalve door 
de CDA-fractie, door geen andere 
raadsfractie gesteund. Een meerder-
heid van de raad ging ook niet ak-
koord met de motie Logeeropvang. 
SP, Stadsbelangen Delft, Christen-
Unie en Fractie Van Koppen hadden 
graag gezien hoe Delft zo’n voorzie-
ning voor mantelzorgers kan vorm-
geven. Wethouder De Prez wees erop 
dat Delftenaren al van een respijt-
zorg gebruik kunnen maken. Andere 
fracties waren tegen  de motie.
De motie Lokale lasten naar gemid-
deld niveau van ChristenUnie, CDA 
en Stadsbelangen Delft haalde het 
ook niet, omdat alleen de SP de mo-
tie steunde. De motie beoogde de lo-
kale lasten in maximaal tien jaar te-
rug te brengen naar het gemiddelde 
niveau van de 36 grootste steden van 
Nederland.

steund. De indieners maakten tij-
dens hun toelichting op de motie wel 
duidelijk dat de insteek van zo’n on-
derzoek voor beide fracties anders is.

Maatschappelijk verantwoord
GroenLinks kreeg de steun van een 
ruime raadsmeerderheid voor de 
motie Maatschappelijk verantwoord 
inkopen. Alleen VVD en Onafhanke-
lijk Delft stemden tegen. De motie 
verzoekt het college onder meer om 
maatschappelijk verantwoord inko-
pen als uitgangspunt te nemen bij 
inkoop en aanbestedingen van de 
gemeente.

Een ruime meerderheid van de raad 
ging ook akkoord met de motie Gratis 
VOG voor vrijwilligers. De motie van 
CDA, SP en ChristenUnie vraagt het 
college om vrijwilligers via de website 
van de gemeente te informeren over 
de mogelijkheid gratis een Verklaring 
Omtrent Gedrag aan te vragen en te 
onderzoeken of het mogelijk is vrij-
stelling van de kosten te verlenen, als 
vrijwilligers in Delft daar volgens de 
landelijke richtlijnen niet voor in 
aanmerking komen. Alleen Onafhan-
kelijk Delft en Stadsbelangen Delft 
stemden tegen de motie.

OZB terugbrengen
De motie OZB-verlaging in balans 
met investeringen van D66, STIP, 
GroenLinks, PvdA en VVD werd,  
ondanks de tegenstemmen van 
ChristenUnie, Stadsbelangen Delft, 
CDA en Onafhankelijk Delft, door 
een ruime meerderheid van de raad 
aanvaard. Het college moet ernaar 
streven om de OZB in tien jaar terug 
te brengen op het niveau van het lan-
delijke gemiddelde van 2014 en 
daarbij rekening houden met een 
goede balans tussen lastenverlaging 
en investeringen.

Najaarsrapportage
Aan het begin van de raadsvergade-
ring besprak de raad kort de Najaars-
rapportage 2016 en het Tussentijds 
Meerjarenprogramma Grondontwik-
keling 2016-2019. Alle partijen stem-
den in met het voorstel.

Raadswisseling
Voorafgaand aan de vergadering nam 
de gemeenteraad afscheid van raads-
lid Hatte van der Woude. Zij was zes 
jaar in de raad actief voor de VVD, 
eerst als commissielid en sinds 2011 
als raadslid. Burgemeester Marja van 
Bijsterveldt prees haar inzet en be-
trokkenheid vooral op het terrein van 
het Sociaal Domein. Van der Woude 
is opgevolgd door Dimitri van Rijn. 
Hij werd aan het begin van de verga-
dering benoemd tot raadslid.  Miran-
da Voogt is benoemd tot commissie-
lid/niet-raadslid voor de VVD.

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/
gemeenteraad en  www.delft.nl/begroting.

Onderhoudsniveau C 
De zeven moties die door een meer-
derheid van de raad werden aan-
genomen, geven verschillende op-
drachten mee aan het college. De 
motie Streefcijfer tevredenheid 
open bare ruimte van ChristenUnie, 
CDA, Stadsbelangen Delft en Fractie 
Van Koppen draagt het college op om 
het tevredenheidscijfer niet van 77 
procent te verlagen naar 50 procent, 
maar bij te stellen naar ten minste 70 
procent. Alleen Onafhankelijk Delft 
stemde tegen.
De motie Besteding intensivering 
openbare ruimte vraagt het college 
met een voorstel te komen voor de 
intensivering in de openbare ruimte 
en de beschikbare middelen vooral 
in te zetten in de wijken met onder-
houdsniveau C. CDA, ChristenUnie 
en Fractie Van Koppen dienden de 
motie in, met als overweging dat 
hiervoor wel € 250.000 is vrijgemaakt, 
maar dat het budget nog geen con-
crete besteding kent. Alle fracties, be-
halve Onafhankelijk Delft, steunden 
de motie.

Kwijtschelding
Dezelfde drie fracties kwamen ook 
met de motie Nieuw financieel elan. 
Deze motie werd eveneens door  
alle fracties, behalve Onafhankelijk 
Delft, gesteund. De motie vraagt het  
college bij elke update van de uitvoe-
ringsagenda Nieuw elan de raad te 
informeren.
Het college moet ook aan de slag met 
het in kaart brengen van de effecten 
die het afschaffen van de kwijtschel-
ding heeft op het beroep op de 
schuldhulp en de bijzondere bij-
stand. Daarnaast moet het college de 
effecten zichtbaar maken die het af-
schaffen van de kwijtschelding heeft 
op mensen die voorheen gebruik 
maakten van de kwijtscheldingsrege-
ling van het hoogheemraadschap. 
De motie Effecten afschaffing kwijt-
scheldingsbeleid waterschap van 
VVD en SP werd, behalve door Onaf-
hankelijk Delft, door alle fracties ge-

Geen logeeropvang 
voor mantelzorgers, 

wel respijtzorg

Motie VOG:  
over de mogelijkheid 
voor vrijwilligers om 
gratis een Verklaring  
Omtrent Gedrag aan  

te vragen
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