
  

 
 
 
Motie – Samen werken aan de Delftenaar centraal 
 
De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op donderdag 30 juni 2022 ter bespreking van de 
Kaderbrief 2022, 
 
Constaterende dat: 

- De vijf coalitiepartijen (STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie) op 25 mei 2022 een 
coalitieakkoord hebben gepresenteerd, getiteld ‘Samen werken aan Delft’1; 

- De zes oppositiepartijen (Hart voor Delft, VVD, SP, CDA, Onafhankelijk Delft en Volt) op 15 
juni 2022 een 5-puntenplan hebben gepresenteerd, getiteld ‘De Delftenaar Centraal’2; 

- De zes oppositiepartijen op 15 juni 2022 ook een reflectie op het (in)formatieproces hebben 
aangeboden3; 

- In het coalitieakkoord staat dat de coalitiepartijen de “de wijsheid van de hele stad, ook die 
van de minderheid, willen [..] gebruiken om plannen beter te maken” en dat zij “iedereen 
uitnodigen mee te doen” (pagina 3); 

- In het coalitieakkoord incidentele middelen ter grootte van €2,35 miljoen zijn opgenomen 
voor nog te bepalen acties volgend uit het coalitieakkoord. 

 
Overwegende dat: 

- Alle partijen in de gemeenteraad hebben aangegeven, onder andere tijdens het debat over 
het coalitieakkoord op 15 juni jl., veel belang te hechten aan transparante processen en 
besluitvorming en een goede samenwerking tussen coalitie en oppositie; 

- De coalitiepartijen tijdens  de hoorzitting op 7 juni en het debat op 15 juni jl. de oppositie 
hebben uitgenodigd te komen met punten om het coalitie akkoord te verrijken; 

- Het coalitieakkoord en het 5-puntenplan van de oppositie zowel voor wat betreft de keuze 
voor de thema’s als voor de onderliggende ideeën elkaar voor een groot deel inhoudelijk 
aanvullen4; 

- In het coalitieakkoord staat vermeld dat er de komende jaren in ieder geval een woonvisie, 
cultuurvisie, evenementenvisie, uitvoeringsplan circulariteit en uitvoeringsplan binnenstad 
zullen worden uitgewerkt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bron: https://ris.delft.nl/2022/05/25/coalitieakkoord-voor-2022-2026-samen-werken-aan-delft/  
2 Bron: https://delft.raadsinformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/760657  
3 Bron: https://delft.raadsinformatie.nl/document/11598760/1/%28In%29formatie_hoe_had_het_ook_gekund  
4 Het coalitieakkoord heeft als thema’s: ‘Delft kansrijk voor iedereen’, ‘Ruimte voor wonen’, ‘Een gezonde en 
veilige stad’, ‘Een duurzame stad’ en ‘Economische kracht en een bruisende stad’. Het 5-puntenplan heeft als 
thema’s: ‘In je eigen stad kunnen wonen: de juiste groep en het juiste inkomen in de juiste woning’, 
‘Energiezuinig en klimaatadaptief Delft: de vervuiler betaalt en ondersteuning naar draagkracht’, ‘Wijken eerst: 
schoon, veilig en zorg op maat’, Een bereikbaar Delft voor iedereen: het probleem centraal en oplossingen 
samen bedenken’ en ‘Een betaalbaar Delft: financieel behoedzaam en meer te besteden door lagere lasten’. 
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Verzoekt het fractievoorzittersoverleg (in samenwerking en afstemming met de griffie en het 
presidium): 

- Kort na het einde van het aankomende zomerreces een (openbare) raads-of werkconferentie 
te organiseren waarvoor de hele gemeenteraad wordt uitgenodigd, om in alle transparantie 
te bezien hoe het coalitieakkoord kan worden verrijkt met de voorstellen uit het 5-
puntenplan; 

- Hierbij te bekijken welke plannen van de oppositie kunnen worden verwerkt in de 
Programmabegroting 2023-2026 via gezamenlijke amendementen op de begroting of 
begrotingswijzingen (korte termijn lijnen) en welke plannen moeten landen in nog te 
schrijven visies en/of beleids-dan wel uitvoeringsplannen (lange termijn lijnen);  

- De uitkomsten verder te behandelen tijdens een commissievergadering en voor 
besluitvorming  voor te leggen in de raad. 

- Op een later moment deze raadsperiode een (openbaar) debat in de gemeenteraad of in een 
commissievergadering te organiseren om in alle transparantie te debatteren over het 
vraagstuk hoe tot betere informatie- en formatieprocessen te komen;  

- Bij dit debat het door de oppositiepartijen geschreven reflectie op het (in)formatieproces te 
betrekken. 

 
Draagt het college op: 

- In de Programmabegroting 2023-2026 voldoende regelruimte te reserveren om de korte 
termijn plannen van de oppositie, passend binnen het coalitieakkoord en voorkomend uit de 
raadsconferentie en de daaropvolgende besluitvorming in de raad, te dekken; 

- Te voorzien in een schriftelijke reactie op het 5-punten plan voorafgaand aan het debat over 
het 5-puntenplan. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
 
 
Frank Visser  Dimitri van Rijn  Kyra Gremmen  Bram Stoop   
CDA   VVD   Volt   Hart voor Delft     
 
 
 
 
Lieke van Rossum Jolanda Gaal 
SP   Onafhankelijk Delft 
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