Eindrapportage informateur Delft
Opdracht
De fractie van GroenLinks heeft mij gevraagd als informateur op te treden voor
de vorming van een college in Delft.
De fractie heeft mij op 23 maart de volgende opdracht meegegeven:
‘De informateur krijgt de opdracht om een advies uit te brengen over de
samenstelling van een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en die
kan rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad.
Een coalitie voor de hele stad.
De informateur doet dit door middel van gesprekken met vertegenwoordigers
van alle fracties in de gemeenteraad. Zij brengt haar advies uit op basis van
deze gesprekken en haar inschatting van de kans op een succesvolle
samenwerking, zowel inhoudelijk als qua bestuursstijl’.
Werkwijze
Op basis van deze opdracht heb ik gesprekken gevoerd met alle fracties in de
gemeenteraad van Delft. Deze gesprekken vonden plaats op 27, 28 en 29
maart. Ook heb ik met de burgemeester gesproken.
In deze eindrapportage breng ik advies uit aan de fractie van GroenLinks voor
de verdere onderhandelingen ten behoeve van de vorming van een coalitie in
Delft.
Bevindingen
Ik heb met alle fracties gesproken over de opgaven voor de stad, de duiding
van de verkiezingsuitslag en de eigen wensen ten aanzien van samenstelling
college en deelname aan een college. Ik heb de gesprekken als positief ervaren.
Alle fracties tonen zich zeer betrokken bij de stad en willen
verantwoordelijkheid dragen, in het college en in de raad.
Delft is een mooie stad, met grote maatschappelijke opgaven, die breed
worden gedeeld. Alle fracties benadrukken het belang van het verbinden van
de stad en tegengaan van tweedeling. Ook benadrukken alle fracties het belang
van een transparante en verbindende bestuursstijl, zowel binnen de
gemeenteraad en in de relatie tussen college en raad, als tussen
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college/gemeenteraad en de stad. De noodzaak om in te zetten op een sterke
samenwerking met de stad en de regio wordt breed gedragen, evenals
aandacht voor het verder financieel herstel van Delft.
Alle fracties vinden een brede coalitie wenselijk. Zij noemen het belang van
draagvlak in de stad, zowel waar het gaat om het verenigen van verschillende
denkbeelden en visies, als de verbinding met verschillende achterbannen,
kiezers en wijken in de stad. Uit de gesprekken met de fracties zijn er vier
essentiële uitdagingen voor Delft naar voren gekomen. Te weten:
- verduurzaming,
- de groei van de stad in goede banen leiden,
- zorg en ondersteuning,
- werkgelegenheid, armoede en economie.
Gezien de zwaarte van het takenpakket ligt een college met vijf wethouders
voor de hand.
Verduurzaming
De komende 4 jaar moeten er grote stappen gezet worden, gezien de
klimaatopgave en de noodzaak om veel minder gas te gebruiken. In de
woningbouw moet verduurzaming plaats vinden, zowel in de bestaande bouw
als nieuwbouw. De energietransitie zal een grote sprong maken. Alle bewoners
van Delft moeten hierin mee kunnen doen. De lasten zullen eerlijk verdeeld
moeten worden.
Groei van de stad en mobiliteit
Delft gaat groeien en dit moet in goede banen worden geleid. Zowel waar het
gaat om woningbouw en ontwikkeling van gebieden, als mobiliteit en
leefbaarheid. Er bestaat breed draagvlak voor de bouw van meer woningen in
de stad, onder andere voor starters, middengroepen en een gedeelte sociaal.
Over de verdeling tussen deze doelgroepen moet nader gesproken worden.
Er bestaat een gedeelde wens om de leefbaarheid en luchtkwaliteit te
verbeteren. Dit vraagt om nadere verkenning van de ontwikkeling van het
gebruik van de auto, en mogelijke uitbreiding van het autoluwe gebied om de
binnenstad te ontlasten. Ook de ontwikkeling van het fietsverkeer en de ruimte
voor de fiets verdienen aandacht.
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Zorg en ondersteuning
Mensen worden steeds ouder en zullen zo lang mogelijk thuis wonen. Het is
belangrijk dat mensen dit zoveel mogelijk op hun eigen wijze kunnen doen, met
eigen regie. Voor wie zorg en ondersteuning nodig heeft, moet dat toegankelijk
en betaalbaar zijn. De menselijke maat is cruciaal, met ruimte voor ontmoeting,
zingeving en persoonlijke zorg en ondersteuning. Iedereen moet waardig en op
eigen wijze oud kunnen worden. De combinatie met nieuwe technologische
ontwikkelingen biedt kansen.
Werk, armoede en economie
Iedereen in Delft moet mee kunnen delen in versterking van de economie en
financiële verbetering. Het succes van Delft moet iedereen bereiken, in alle
buurten en wijken van de stad. We willen verkennen hoe we dit mogelijk
kunnen maken. Versterking van werkgelegenheid op alle niveaus is van groot
belang, in de kenniseconomie maar evenzeer in andere sectoren. Innovatie en
experimenten zullen meer ruimte moeten krijgen. Voor mensen en gezinnen in
armoede is het vergroten van kansen op en toegang tot werk cruciaal, maar
ook een nieuwe aanpak van de schuldenproblematiek.
Coalitie
Bij het advies voor een mogelijke coalitie heb ik, op basis van de opdracht, de
volgende overwegingen meegewogen:
- Een coalitie die voldoende steun in de gemeenteraad heeft, en voldoende
draagvlak en verbinding in de stad;
- Een stabiele coalitie die in staat is, op basis van een gedeelde visie op de vier
essentiële uitdagingen en op oplossingsrichtingen waarin wordt gedacht, tot
een gemeenschappelijk programma te komen waarmee de komende 4 jaar
grote stappen gezet kunnen worden. Een duurzamer, socialer en economisch
sterker Delft vormt hierbij de leidraad.
- Een coalitie die in een open relatie tot de gemeenteraad en de inwoners van
Delft vorm zal geven aan het bestuur van de stad, waarbij transparantie en
verbinding kenmerkend zijn.
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Op basis van de opdracht die ik heb gekregen en bovengenoemde
overwegingen zie ik twee coalities als kansrijk:
- Een coalitie van GroenLinks, STIP, D66, PvdA en CU
- Een coalitie van GroenLinks, STIP, D66, SP en CU
Het is aan de fractie van GroenLinks om te kiezen met welke coalitie zij de
onderhandelingen wil starten.
Slot
Ik dank alle fracties in de gemeenteraad en de burgemeester voor hun open en
constructieve opstelling tijdens de gesprekken in dit informatieproces. Alle
gesprekspartners hadden zich goed voorbereid, wat het voor mij mogelijk
maakte om heldere conclusies te trekken.

Marijke Vos
3 april 2018

4

