
 

 

 

ALGEMENE BESCHOUWING D66 DELFT 

27 NOVEMBER 2014 

(gesproken tekst geldt) 

Geachte aanwezigen op de publieke tribune, college, 

leden van de raad.  

Voorzitter, 

Antoni van Leeuwenhoek wist als geen ander dat het een 

wereld van verschil betekent of je iets van dichtbij of van 

veraf bekijkt.  Dat was in zijn tijd, de tweede helft van de 

gouden eeuw zo, en dat is anno 2014 niet veranderd. 

 

Van Leeuwenhoek heeft,  voor de 

geschiedenisliefhebbers,  aan Hippolytusbuurt 1 gewoond. 

Daar waar nu een modezaak zit, en voor de iets ouderen 

onder u, vroeger een  Vroom&Dreesmann.  

Verschil in kijkafstand is dus cruciaal. Zo is het met een 

nationale blik lastig om lokaal zorg op maat te leveren. 

Mede daarom heeft het kabinet besloten dat de 

gemeenten verantwoordelijk worden voor de langdurige 

zorg.   

Vanaf 1 januari ligt er dus een vraag in Delft, mogelijk 

ook aan u in deze zaal: hoeveel mantelzorg mag  van u 

verwacht worden voor uw vader of moeder?  Of uw 



 

 

partner? Of uw kind? En wanneer vindt u dat u zelf 

genoeg heeft gedaan en de gemeenschap u moet 

ondersteunen? 

We gaan daarover in Delft beslissingen nemen die flinke 

gevolgen hebben voor families, wellicht ook voor u. Dit 

biedt kans op maatwerk, met andere woorden regelen 

wat echt nodig is. Maatwerk in plaats van een generiek 

recht op een hulpmiddel. Een generiek recht op zorg kan 

ontsporen: zo kon bijvoorbeeld de zogenaamde 

rollatorberg ontstaan. Niemand dacht tot 2012 na over 

hergebruik van rollators want iedereen had recht op een 

nieuwe.  

D66 steunt het uitgangspunt van zorg op maat. Tegelijk 

betekent het een forse verantwoordelijkheid voor degene 

die het zogenaamde keukentafelgesprek gaat voeren. In 

dat gesprek met de cliënt en mensen in zijn of haar 

omgeving wordt besproken wie wat kan doen. 2015 wordt 

alleen al door de nieuwe zorgverantwoordelijkheid een 

belangrijk jaar voor Delft. Het is niet voor niets dat we 

eerder vanavond juist over de zorg hebben gesproken. 

 

De inzichten van Van Leeuwenhoek  gelden niet alleen 

voor de zorg. Ze gelden ook voor de Spoortunnel.  En dan 

niet omdat de Leeuwenhoeksingel is verdwenen, en er 

een gelijknamig kwartier gaat komen.  Het gaat om de 

verschillende gezichtspunten. Het maakt wezenlijk uit van 

welke afstand je de tunnel bekijkt. Nationaal gezien gaat 



 

 

het om de potentie van een volledig 4-sporige Randstad.  

Dat betekent minder vertraging en toch meer 

treinreizigers , en de mogelijkheid tot spoorboekloos 

rijden. Geen overbodige luxe op één van de zwaarst 

belaste stukjes spoor ter wereld.  Het volgens planning 

bouwen van de tunnel is dus belangrijk voor Nederland. 

Onze Technische Universiteit heeft over de vraag 2 of 4 

sporen door Delft een mooi web-college op hun site staan 

trouwens, ik kan het u aanraden.   

Nationaal bekeken is dus vooral de potentie van 4-

sporigheid belangrijk. Vanuit Delfts perspectief waren en 

zijn er veel meer belangen bij de Spoortunnel. Zoals 

oplossen van de geluidsoverlast, het herenigen van 

stadsdelen en het veel beter gebruik van de grond in 

hartje Metropoolregio. De belangstelling voor die grond is 

groot, bijvoorbeeld voor de bouwkavels in de 

Coendersbuurt. Het ontwikkelen van die Coendersbuurt, 

het Leeuwenhoekkwartier en andere wijkdelen is ook 

financieel belangrijk, omdat we een deel van de tunnel 

ervan betalen. Het ontwikkelen van de grond is dus 

prioriteit voor de stad, niet voor het land. 

Als we gaan terugkijken op de besluitvorming en 

uitvoering van de Spoorzone, vinden wij belangrijke 

vragen:  hoe is er binnen het OntwikkelingsBedrijf OBS 

omgegaan met  de nationale en de Delftse belangen? 

Konden de lenzen voldoende scherp gesteld worden op 

zowel stad als land? Hoe werd gestuurd op de Delftse 



 

 

risico’s terwijl bijvoorbeeld partner Prorail andere eisen 

had?  

Wat D66 betreft starten we zo’n onderzoek in de lente 

van 2015, dit om nu volledige focus te houden op het 

weer structureel sluiten van de begroting. Over het weer 

sluitend krijgen kom ik zo nog te spreken. 

Laatste opmerking over zo’n onderzoek:  ik hoop van 

harte dat we tot een onderzoeksopzet, zeg maar een set 

met achteruitkijkspiegels en vergrootglazen gaan komen 

die door een ruime meerderheid van de raad wordt 

gedragen.  Een soort consensuspolitiek, een term die ik 

laatst hoorde uit een andere gemeente.  

Voor onze kaderstellende functie en onze rol als 

volksvertegenwoordiger vind ik het een raar iets, 

consensuspolitiek. Want D66 kijkt nu eenmaal anders 

tegen de zaken aan dan andere partijen. Bijvoorbeeld de 

terugkerende hobby van het CDA om moties tegen 

YES!Delft te bedenken is niet onze hobby. Daar moet je 

gewoon over stemmen, en de wie de meeste zetels heeft 

wint. 

Maar voor de controlerende rol zou het best wel eens 

kunnen dat we in Delft te weinig de consensus zoeken, en 

te veel blijven hangen in partijpolitiek. 

Voorzitter, via de Spoortunnel kom ik redelijk eenvoudig 

bij de niet sluitende begroting. Een ingewikkelde situatie, 

die overigens ook afhangt of je met een zonnebril, een 



 

 

vergrootglas of een microscoop naar de vastgoed- en 

rentemodellen voor de komende decennia kijkt. 

D66 wil graag dat er uiterlijk bij de kadernota een heldere 

routekaart ligt hoe we structureel de boel weer sluitend 

willen krijgen. Welke stappen met welke partners gaan 

we wanneer zetten? Wat gaan we wanneer doen als 

partners geen resultaat leveren?  Kan het college zo’n 

routekaart toezeggen?  

Welke routekaart we ook volgen, in ieder geval ligt er een 

kans voor de Provincie Zuid-Holland. Een kans om te 

laten zien dat de Provincie door kortere lijnen met het 

kabinet, bijv de minister van Infrastructuur, snel kan 

schakelen en stijdt voor de belangen van de Zuid-

Hollandse gemeenten en het treinvervoer in de regio. 

De provincie is dus belangrijk. Maar een deel van de 

oplossing om de begroting weer sluitend te krijgen 

hebben we zelf in handen. En daar wil ik het nu over gaan 

hebben. 

Het college stelt al voor om nog 12 miljoen extra te 

bezuinigen. Bovenop de bezuinigingen die al ingezet zijn 

in de vorige periode is dat enorm. Toch ontslaat dat de 

raad niet van de plicht om mee te helpen om extra 

financiële ruimte te vinden.  

Onze fractie wil die ruimte zoeken in dingen efficiënter 

doen,  ruimte bieden aan Delftse bedrijven en bedrijfjes , 

en waar acceptabel tijdelijk de lasten verhogen.  



 

 

En natuurlijk ook externe meevallers goed in beeld 

krijgen. Laten we daar eens mee beginnen.  Pas geleden 

heeft Den Haag nog besloten over het budget Bundeling  

uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten, het 

zgn. BUIG-budget. Er komt een nieuw verdeelmodel. Dit 

nieuwe model betekent dat Delft substantieel meer 

budget gaat ontvangen. We wachten nog op de 

doorrekening daarvan, en we komen erop terug tijdens 

de begrotingscommisies. 

Dan, inzoomend naar tonnen in plaats van miljoenen, 

zien wij nog een kleine ruimte in de begroting. Zo vinden 

wij het acceptabel om te kijken naar een verhoging van 

toeristenbelasting. De intuïtie dat toeristen hun 

bestemming niet kiezen op basis van laagste 

toeristenbelasting, wordt bevestigd door onderzoek van 

de Vereniging van Nederlandse gemeenten.  

En bij een betere financiële situatie kan de belasting weer 

makkelijk omlaag.  

Behalve de toeristenbelasting zien wij nog andere kleine 

plusjes, we komen daar in de begrotingscommissies op 

terug. Wij zetten erop in om hier een gebundelde motie 

van te maken, met als primair doel het begrotingstekort 

te verkleinen. Als we in plaats van het begrotingstekort 

verkleinen het gevonden geld elders gaan uitgeven, vindt 

D66 dat we heel specifiek moeten zijn en onderwerpen 

moeten kiezen waarin Delft ongeveer het soberst is van 

Nederland. Want anders geven we als raad een verkeerd 



 

 

signaal af naar de buitenwereld, namelijk het signaal dat 

we de financiële krapte niet serieus genoeg nemen. En 

dat er krapte is, blijkt wel uit de nogal wilde OZB-stijging 

die het college voorstelt. De concept-begroting houdt zich 

niet aan het coalitieakkoord op dit punt, wat ongeveer 40 

euro lastenverhoging voor Delftenaren betekent. D66 

vindt dit op z’n zachtst gezegd vervelend, en de 

coalitiepartners ook vermoed ik. Tegelijkertijd hebben wij 

geen beter alternatief op dit moment. 

We moet als raad dus het signaal afgeven dat ook wij het 

maximale doen om de begroting op orde te krijgen, maar 

zonder achteraf  te hoeven repareren tegen hogere 

kosten.  

Bijvoorbeeld het loslaten van isolatieeisen aan nieuwe 

woningen is niet slim. Want achteraf isoleren is vaak 

duurder. Laten we die ambitie dus vasthouden.  

Slimme duurzaamheidsprojecten dienen overigens 

meerdere doelen in één: niet alleen terugdringen van 

broeikasgas , maar ook schonere lucht in Delft.  Of : 

naast terugdringen van broeikasgas ook 

schuldhulpverlening minder nodig maken door een lagere 

energierekening. Laten we focussen op dat soort 

projecten, voorzitter. 

Vasthouden dus aan duurzaamheidsambities als uitstel 

duurder blijkt. Wat D66 ook graag vasthoudt, zijn 

projecten die een enorm aantal vrijwilligers op de been 

brengen. Zoals de DOK- projecten Taalvisite en Taal voor 



 

 

Thuis, om taalachterstand en laaggeletterdheid te 

bestrijden. Zo bevordert DOK ook de gelijke kansen. 

Want een carrière begint met taal.  

Als laatste maar zeker niet het minste onderwerp: 

inspraak. D66 wil ruimte geven aan participatie en 

particulier initiatief. Daarbij is het nodig om in gesprek 

gaan met experts uit de stad, omwonenden en 

belanghebbenden. En dan vooraf duidelijk maken waar 

gemeentelijke plannen wel, en waar niet bijgesteld 

kunnen worden. En achteraf aan alle gesprekspartners 

laten weten wat er met ideeën is gedaan of niet en 

waarom. D66 zal ook in 2015 hierop blijven aandringen. 

 

Voorzitter, ik rond af  

2015 is een belangrijk jaar, ten eerste vanwege de 

zorgtaken die de gemeente krijgt.  

Ten tweede de financiën. D66 wil graag de toezegging 

van het college dat er uiterlijk bij de kaderbrief , dit 

voorjaar dus, een routekaart komt naar een begroting die 

weer structureel sluit. En wij gaan al bij deze begroting 

ons best doen om daar aan bij te dragen. 

En ten derde: D66 wil in het voorjaar ook terugkijken. 

Met een onderzoek naar onder andere de rol van OBS, bij 

voorkeur breed gedragen door de raad. Ik zeg onder 

andere, omdat bijvoorbeeld de Sebastiaansbrug ook een 

interessante casus is. 



 

 

Zoals ik begon: het maakt enorm uit van welke afstand je 

iets bekijkt. We zitten nu midden in een hectische 

periode. Over een aantal jaar kunnen we met afstand 

oordelen. Ik hoop en verwacht dat als we over een aantal 

jaar door het Leeuwenhoekkwartier in de Spoorzone 

kunnen lopen, Delft met trots terugkijkt hoe we als 

gemeente diverse tegenslagen hebben overwonnen.  

Trots terugkijken op alle inwoners, de colleges, 

raadsleden, en ambtelijke ondersteuning die zich met 

hart en hoofd hebben ingezet voor onze prachtige stad.  


