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> ONS DELFT! VOORWOORD BART SMALS
Beste Delftenaar,
De titel: Ons Delft! Want Delft is van ons allemaal! We willen Delft nog gaver,
beter, schoner, goedkoper en mooier maken. Ik hoop dat je naar aanleiding van dit
verkiezingsprogramma voor het eerst, of juist opnieuw, voor de VVD Delft zult kiezen.
Afgelopen raadsperiode heeft de VVD deelgenomen aan het college van burgemeester
en wethouders. Zonder op te scheppen kan ik zeggen dat door onze uitstekende
wethouder en fractie wij voor Delft een aantal punten concreet hebben verbeterd.
Een paar voorbeelden: de OZB is, ondanks de financiele problemen, lager dan bij
aanvang van de afgelopen periode. Het aantal ambtenaren is de afgelopen jaren bijna
gehalveerd en camera’s worden ingezet wanneer dat de veiligheid verbetert, met als
gevolg dat in de wijk Buitenhof de rust enigszins lijkt weergekeerd.

Delft is nooit af en daarom blijven we er verder aan werken. Nu de spoorzone grotendeels is afgerond en eindelijk ook de
Sint Sebastiaansbrug wordt vernieuwd, heeft Delft behoefte aan rust. We moeten vooral werken aan het verbeteren van de
kerntaken. De openbare ruimte in Delft moet echt beter onderhouden worden! Niet alleen in de binnenstad, maar in alle
wijken moet de kwaliteit omhoog. Het onkruid, maar ook de slecht onderhouden wegen en fietspaden, zijn ons een doorn in
het oog.
Dan de lokale belastingen, die moeten en kunnen verder omlaag. Dat kan als de gemeente zich zou beperken tot echte
kerntaken. Waarom zouden we in Delft een kwart meer moeten betalen dan gemiddeld in Nederland? Verder blijven we
natuurlijk hameren op het feit dat er zo min mogelijk regels moeten zijn en dat de regels die er wel zijn, gehandhaafd moeten
worden.
De campus van de TU Delft moet veranderen in een levendige en gezellige stadswijk. Op die manier kan de balans tussen de
levendigheid van een studentenstad en de bewoonbaarheid voor andere Delftenaren in balans blijven.
Kortom: Wij willen in Ons Delft! dat de Delftenaar centraal staat. Met jouw steun maken we Delft blijvend financieel gezond,
met zo laag mogelijke lokale belastingen en een prettige omgeving om in te wonen, ondernemen en recreëren.

Bart Smals
Lijsttrekker VVD Delft
Delft, 18 oktober 2017
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> 1 WAAR HET PRIMA LEVEN IS
De VVD wil dat Delft een stad is waar iedereen zich thuis voelt. Om dit te bereiken is het belangrijk dat Delftenaren
goed kunnen wonen, succesvol kunnen ondernemen en prettig kunnen recreëren. Daarnaast willen wij dat Delft
goed bereikbaar is met de auto, het openbaar vervoer (OV), de fiets en te voet. In Delft wordt respectvol met
elkaar omgegaan, waar je ook vandaan komt.
Bij de VVD geloven we in de kracht van mensen en dat iedereen het beste uit zijn of haar leven moet kunnen
halen. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. In zware tijden zijn we er voor elkaar. Wij
willen samenwerken met alle Delftenaren om Delft nog mooier en succesvoller te maken, zodat we een fijne stad
blijven waarin iedereen wil wonen.

1.1 WAAR JE GOED EN BETAALBAAR KUNT WONEN
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar jij je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk
om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen
vinden en dat er altijd mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.
■■ Wij willen meer huur- en koopwoningen in het middensegment, zodat starters een geschikte woning
kunnen vinden. Zelfbouw moet worden gestimuleerd door meer kavels daarvoor beschikbaar te
stellen.
■■ De VVD wil meer huur- en koopwoningen in het hoge segment, zoals in wijken als Vrijenban en
Wippolder.
■■ Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. De VVD wil daarom de belasting op eigen
woningbezit (OZB) verlagen tot onder het landelijk gemiddelde.
■■ De VVD wil dat bij nieuwbouwprojecten de bouw van koopwoningen voorrang heeft op sociale
huurwoningen.
■■ Delft streeft naar maximaal 30% sociale huurwoningen van het totale woningaanbod. Wij willen dat
de gemeente afspraken maakt met buurgemeenten voor een meer evenwichtige verdeling van sociale
huurwoningen in de regio.
■■ Iedereen heeft evenveel recht op een woning. Daarom schaffen we de voorrang op een sociale
huurwoning voor statushouders af.
■■ Wij streven naar een levendige TU-campus waar nieuwe studentenwoningen worden geconcentreerd.
■■ Studentenwoningen in de stad blijven welkom. Een gezonde balans tussen zelfstandige en
onzelfstandige bewoning in Delft is noodzakelijk.
■■ Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe
levensloopbestendige woonvormen.
■■ Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat
woningcorporaties door de gemeente gestimuleerd worden om scheefwonen actief tegen te gaan.
Scheefwoners worden aangemoedigd om door te stromen naar andere woningen.
■■ De regels voor het uitbouwen of aanpassen van woningen moeten duidelijk zijn. Bestemmingsplannen
zijn actueel en digitaal beschikbaar. De welstandscommissie zorgt dat het unieke straatbeeld van
Delft intact blijft.
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1.2 WAAR JE AFVAL MAKKELIJK KWIJT KUNT,
HET WATER SCHOON IS EN HET RIOOL WERKT
De VVD wil een schone stad om in te werken, ondernemen en recreëren. Het afval wordt daarom regelmatig
opgehaald. Bewoners dragen zelf bij door het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert
het schoonhouden van de eigen wijk en buurt en gaat zwerfvuil tegen. Bij de afvalinzameling staan gemak en lage
kosten voor inwoners centraal.
■■ Afvalverwerking kan efficiënter en effectiever uitgevoerd worden door een marktpartij. Daarom willen
wij Avalex naar de markt brengen.
■■ De VVD pleit voor maatwerk per wijk op gebied van afvalinzameling. De wensen en eisen van
afvalinzameling zijn bijvoorbeeld in Tanthof anders dan in Voordijkshoorn.
■■ Afval inzamelen mag niet leiden tot ongemak voor onze inwoners. Daarom streeft de VVD naar meer
nascheiding. Hiermee worden inwoners niet verplicht al hun afval te scheiden.
■■ We willen dat er voldoende afvalcontainers en inzamelingspunten op logische plaatsen zijn, zoals bij
de supermarkt.
■■ Wij willen verrommeling van wijken tegengaan. Veroorzakers van hondenpoep, 		
zwerfvuil en graffiti worden aangepakt.
■■ Om overlast van ongedierte tegen te gaan, worden afvalcontainers waar 		
mogelijk ondergronds geplaatst.
■■ Ondergrondse afvalcontainers worden alleen geleegd wanneer ze vol zijn. Dit 		
drukt de kosten voor de belastingbetaler.
■■ We willen dat iedereen in Delft meebetaalt aan de kosten van de
afvalinzameling- en verwerking. Het onderscheid tussen één- en 		
meerpersoonshuishouden wordt vervangen door een systeem waarbij de heffing
afhankelijk is van het aantal volwassenen op een woonadres.
■■ De VVD is voorstander van de circulaire economie. Daarom willen we dat zoveel 		
mogelijk afval gescheiden en hergebruikt wordt.
■■ Wij willen blijven samenwerken met het Hoogheemraadschap van Delfland om te
zorgen voor de afvoer van het water, de zorg voor waterkwaliteit en het beheer 		
van het grondwaterpeil. Het is normaal dat iedere gebruiker meebetaalt aan de 		
kosten hiervan.
■■ De VVD wil dat winkel- en recreatiegebieden beter worden schoongehouden. 		
Daarom moeten er genoeg afvalbakken en openbare toiletten zijn.

8 | VVD Delft | Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

1.3 WAAR JE KUNT GENIETEN VAN DE NATUUR
De VVD wil dat we trots kunnen zijn op de Delftse natuur. We genieten van de Delftse Hout, de vogels in de tuin en
het groen in de parken. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te
wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. Groen en economie zijn geen tegenpolen
van elkaar, maar kunnen hand in hand gaan. Het stadspark bij de spoorzone is daar een goed voorbeeld van. De
natuur is toegankelijk voor recreatie.
Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven, zij kunnen helpen om de natuur en het milieu te beschermen. Wij
geloven niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn
zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen, daarom pakken we milieuvervuiling
aan. De grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.
■■ De VVD wil dat de openbare ruimte in heel Delft beter wordt onderhouden. Hiermee zorgen we ervoor
dat de kwaliteit van wijken zoals Hof van Delft, Voorhof en Buitenhof toeneemt.
■■ Het openbaar groen wordt goed onderhouden. Dit is in de eerste plaats de taak van de gemeente,
maar bewoners worden aangemoedigd een stukje groen te adopteren en dit zelf te onderhouden. Zo
blijft het openbaar groen in goede conditie tegen lagere kosten.
■■ Regen moet kunnen worden opgenomen door de bodem, daarom wordt verstening van de openbare
ruimte tegengegaan. Op deze manier wordt Delft klimaatadaptief en kan het goed omgaan met het
veranderende klimaat.
■■ Omdat zowel de aanwezigheid van gras als die van planten en bomen belangrijk is, wordt gezorgd
voor diversiteit in de openbare ruimte.
■■ De Delftse Hout is een fijne plek om te recreëren en te zwemmen. Het zwemwater moet altijd schoon
en veilig zijn.
■■ We willen de cultuurhistorische band met water versterken, door kanalen en grachten beter
bevaarbaar te maken en door de beleving van water voor Delftenaren te verrijken.
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1.4 WAAR VERVOER JE VLOT VAN A NAAR B BRENGT
We verplaatsen ons allemaal voortdurend van A naar B. We doen dit om naar ons werk te gaan, boodschappen te
doen en familie en vrienden op te zoeken. Het is fijn als dit zo snel mogelijk gaat. Delft is een druk en belangrijk
knooppunt voor spoor en snelwegen. De VVD wil zorgen dat Delft goed bereikbaar is met het OV, de fiets en de auto.
■■ Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer op het wegennet optimaal is. Wij vinden dat
tijdens de spits de autowegen voorrang hebben op de recreatievaart.
■■ Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. De VVD is voor vervoer op maat, zodat dit goed
past bij de vervoersbehoefte van Delftenaren.
■■ Openbaar vervoer rijdt milieuvriendelijk, door schonere en waar mogelijk kleinere bussen te
gebruiken.
■■ De fietspaden worden steeds intensiever gebruikt, mede door de populariteit van de elektrische fiets.
Omdat fietsers prettig en veilig door de stad willen rijden, worden fietspaden ingericht met een blik
op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming van het verkeer centraal staan.
■■ De VVD wil naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimte, bijvoorbeeld in het centrum en bij
de stations.
■■ De Harnaschpolder moet goed bereikbaar zijn met de auto. Daarom moet de verkeersknip tussen de
Kristalweg en Hoefslagendreef verdwijnen.
■■ De gemeente maakt actief bekend, wanneer wegen worden afgesloten en biedt een alternatieve route
aan. Samen met dynamische reisinformatie wordt hiermee gezorgd, dat verkeer zich zo efficiënt
mogelijk kan verplaatsen.
■■ We willen dat verkeer zo min mogelijk hoeft om te rijden. Daarom zijn we tegen uitbreiding van de
milieuzone.
■■ Het autoluwe gebied is groot genoeg. We zijn voorstander van het verder optimaliseren van deze
zone, niet voor het uitbreiden ervan.
■■ Het is belangrijk dat er hoogwaardige OV-verbindingen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn.
Daarom moeten er rechtstreekse verbindingen komen tussen Delft en het centrum van Rotterdam via
Rotterdam The Hague Airport, bij voorkeur met een tramlijn.
■■ De VVD wil dat op station Delft Zuid elke tien minuten een trein richting Rotterdam en Den Haag
vertrekt. Daarom willen we ook een verbinding van vier treinsporen tussen Delft Zuid en Schiedam.
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■■ Het huidige OV-systeem is niet berekend op de grote groepen studenten in Delft. Daarom wil de VVD
dat er vaart gemaakt wordt met de aanleg van de Sint Sebastiaansbrug en de tram naar de
TU-wijk om een OV-studentenroute te creëren, die de belangrijkste complexen van de universiteit, de
hogescholen, de ROC’s, grote studentenwooncomplexen en de stations verbindt.
■■ Alle tram- en bushaltes zijn toegankelijk voor mindervaliden en kinderwagens.
■■ De verschillende manieren van vervoer moeten goed op elkaar aangesloten zijn.
■■ Scholen zijn goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden
zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school.
■■ De groei van Rotterdam The Hague Airport zorgt voor verbeterde bereikbaarheid, meer banen en
meer bedrijvigheid in de regio. Daarom mag de groei van de luchthaven voortgezet worden.
■■ De nieuwe Sint Sebastiaansbrug moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Deze staat open voor al
het verkeer en zorgt dat er een goede OV-verbinding met de TU-campus komt.
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1.5 WAAR JE GOED KUNT PARKEREN
De VVD wil dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Het uitgangspunt daarbij is de juiste parkeerder op de juiste
plaats. Bezoekers parkeren in parkeergarages en bewoners waar mogelijk op straat. Parkeergarages van kantoren,
kunnen buiten werktijden benut worden voor bezoekers van Delft. Er komt in de Spoorzone een nieuwe
parkeergarage beschikbaar.
■■ Wij willen een forse verlaging van de parkeertarieven voor bezoekers en bewoners.
■■ Voor parkeren betaal je per minuut.
■■ We willen dat de opbrengsten van parkeren volledig in extra of betere parkeervoorzieningen worden
gestoken.
■■ Bij nieuwbouw en nieuwe ontwikkelingen in bestaande bebouwing zorgt de gemeente voor voldoende
parkeerplekken voor fiets en auto.
■■ Er horen in de winkelgebieden zoals bij de Hof van Delftlaan en de Hoven goede
fietsparkeervoorzieningen te zijn.
■■ Er wordt gehandhaafd op weesfietsen om ruimte te creëren. Een fiets mag maximaal twee weken
worden geparkeerd op dezelfde plek.
■■ Het is vervelend als je niet kunt parkeren voor het doen van een snelle boodschap. Daarom wil de VVD
blauwe parkeerzones mogelijk maken.
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1.6 WAAR TOERISTEN EN BEZOEKERS VAN DELFT
GENIETEN
De VVD wil dat toeristen zich welkom voelen in Delft. Toeristen komen naar Delft om van onze mooie stad te
genieten en zorgen daarmee voor veel werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat de binnenstad er goed uitziet
en dat de toeristen de weg kunnen vinden.
■■ Om aantrekkelijk te zijn voor toeristen moet de binnenstad goed onderhouden zijn. Het openbaar
groen moet er goed uit zien en zwerfafval wordt tegengegaan. Ook de grachten worden
schoongehouden.
■■ Al het vaarwater hoort toegankelijk te zijn voor watersporters en recreanten. De doorgang tussen de
Schie en Kantoorgracht wordt opengesteld, zodat een rondje binnenstad kan worden gevaren.
■■ De toeristenbelasting wordt niet verhoogd. Deze belasting mag alleen gebruikt worden voor de
marketing van Delft en het in stand houden en verbeteren van de faciliteiten waar ook toeristen
gebruik van maken.
■■ Particuliere verhuur, zoals via AirBnB, moet mogelijk zijn. Op regels omtrent brandveiligheid en
(geluids)overlast wordt gehandhaafd.
■■ We willen dat Delft een bruisende stad is met ruimte voor nieuwe evenementen.
■■ Om de hele binnenstad te benutten voor toeristen komt er een toeristenroute van de Nieuwe
Langendijk naar de Phoenixstraat.
■■ De VVD wil dat uithangborden, gevelreclame en lichtbakken in de binnenstad voldoen aan de reeds
geldende regels en dat hierop wordt gehandhaafd.
■■ Er zijn duidelijke verkeersborden in de stad, begrijpelijk voor zowel Delftenaren als toeristen.

VVD Delft | Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 | 13

> 2 WAAR RUIMTE IS VOOR ONDERNEMERS
De VVD vindt dat ondernemers de drijvende kracht van de economie zijn, ook in Delft. Het zijn de ondernemers
die banen scheppen en welvaart naar Delft brengen. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van Delft. Het
is goed dat Delft bruist van ondernemerschap en veel ondernemersverenigingen kent.
We willen dat de gemeente ondernemers faciliteert door goed samen te werken met ondernemersverenigingen.
Delft moet voor ondernemers en bedrijven een aantrekkelijke stad zijn om succesvol te worden. De stad biedt
daarom ondernemers de ruimte om nieuwe bedrijven te starten, of bestaande bedrijven uit te breiden. De
vrijheid van ondernemers wordt zo min mogelijk belemmerd door regelgeving. Daarom blijven we ons inzetten
voor lagere administratieve lasten. De VVD is voor een overheid die ondernemers vertrouwt, daarom wordt het
aantal controles en inspecties afgebouwd, als ze succesvol worden doorlopen.
De VVD vindt dat iedereen die een eigen onderneming start niet lastiggevallen moet worden. Steeds meer
mensen zijn ZZP’er (zelfstandige zonder personeel). Ook deze ondernemers zijn van onschatbare waarde voor de
Delftse arbeidsmarkt en moeten niet worden tegengewerkt.
■■ In Delft is elke ondernemer welkom van betonvlechter tot softwareprogrammeur.
■■ De VVD wil dat er voldoende plek is om bedrijven te starten. Bestaande bedrijven moeten de
mogelijkheid krijgen om te groeien. Hiervoor wordt ruimte gereserveerd.
■■ Wij willen creatief omgaan met leegstaande of onbenutte ruimtes door deze in te zetten voor
startende of groeiende ondernemers.
■■ We zorgen ervoor dat winkelcentra, zoals bij de Van Foreestweg, er aantrekkelijk en goed
onderhouden uitzien. Dit zorgt ervoor dat het fijn ondernemen is en mensen van buitenaf zich welkom
voelen.
■■ Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze
geen gemeentebestuur voor nodig. De VVD wil de openingstijden voor winkels en horeca verruimen.
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■■ Vergunningsaanvragen die niet binnen de afgesproken termijn worden beantwoord, moeten
automatisch worden verstrekt.
■■ De gemeente betaalt rekeningen binnen dertig dagen omdat ondernemers van inkomsten afhankelijk
zijn en niet lang op hun geld kunnen wachten.
■■ We willen overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet te handhaven regels schrappen. Eén wethouder
wordt verantwoordelijk voor de coördinatie van vermindering van de regeldruk.
■■ De gemeente streeft na dat aanvragers van kleine, simpele vergunningen binnen één dag te horen
krijgen of ze de vergunning krijgen of niet.
■■ Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de Delftse economie. Daarom moeten ook
recreatieve ondernemers zo min mogelijk worden belemmerd.
■■ Dankzij lokale initiatieven van ondernemers zijn er mooie kleine evenementen. Hiervoor moet een
kleine evenementenvergunning mogelijk zijn.
■■ Delft heeft een speciale band met water. Daarom moeten er meer mogelijkheden zijn om van water te
genieten, zoals de verhuur van fluisterboten en waterfietsen op de grachten.
■■ Boeren aan de rand van Delft krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie,
toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.
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> 3 WAAR DELFTENAREN ACTIEF ZIJN
De VVD vindt het belangrijk dat alle Delftenaren meedoen in de samenleving. Werk heeft hierin een
belangrijke rol. Wij streven er dan ook naar dat alle Delftenaren een baan hebben die bij hen past, of dat zij
op een andere manier hun steentje bijdragen. Mensen met een uitkering kunnen ook meedoen in de vorm
van een tegenprestatie. Op deze manier helpen zij om de stad beter te maken. Als mensen gezamenlijk een
kwaliteitsimpuls aan de wijk willen geven, steunt de VVD dat. Op deze manier zorgt meedoen voor meer kwaliteit
van leven en voor een hogere kwaliteit van Delft.

3.1 WAAR DELFTENAREN VOLOP DE RUIMTE KRIJGEN
VOOR EIGEN INITIATIEF
We vinden het een goede ontwikkeling dat steeds meer mensen zelf het initiatief nemen voor het
gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun wijk en buurt. Dit gaat verder dan het
gebruikelijke vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld gezamenlijk beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil,
buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie valt hieronder. Wij juichen deze initiatieven toe,
omdat op deze manier het mogelijk blijft om de vele activiteiten in de stad in stand te houden. Verder sluit het aan
bij ons streven naar een krachtige gemeente met zelfstandige en zelfredzame inwoners.
■■ Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de
gemeente een leukere plek om in te wonen
■■ De VVD wil dat initiatieven van zorgcoöperaties en particulieren worden gefaciliteerd.
■■ De gemeente stimuleert en faciliteert het doen van vrijwilligerswerk.
■■ Om vrijwilligers in het zonnetje te zetten, wordt er een Delftse waarderingsprijs geïntroduceerd.
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3.2 WAAR JE MET PLEZIER AAN HET WERK GAAT
We vinden werk van groot belang voor mens en samenleving. Met werk verdienen we ons geld voor een goed leven.
Werk zorgt ook voor contact met andere mensen en leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert
in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. Delft telde in 2016 ruim 6500 werklozen, meer dan 3000 van
hen ontvingen een bijstandsuitkering. Een groot gedeelte van deze groep zou het liefst op eigen benen staan.
Daarom is het belangrijk dat iedereen die kan werken, ook werkt. Verder willen wij dat de gemeente afspraken
maakt met bedrijven waar werk voorhanden is. Dit natuurlijk het liefst in Delft, maar anders buiten onze stad. Alleen
voor mensen die echt niet kunnen werken, is er langdurige ondersteuning.
De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld om hun baan verliezen, maar uitkeringen kosten
uiteindelijk alle Delftenaren veel geld. Uitkeringen zijn dus in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie
belandt, gaat zo snel mogelijk weer aan het werk. Daarom is iedereen met een uitkering in Delft verplicht een
opleiding te volgen of werkzaamheden uit te voeren.
■■ Iemand die van een uitkering naar een baan gaat, moet er ook financieel merkbaar op vooruit gaan.
■■ Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente bij gelijke geschiktheid
opdrachten zoveel mogelijk aan Delftse ondernemers. Dit wil de VVD bewerkstelligen door de
gemeentelijke inkoop, aanbesteding, subsidiëring en waar nodig de inkoopverordening aan te passen.
■■ We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden.
Het is zonde als we die niet gebruiken.
■■ De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen
tijdelijk aangepast werk verrichten totdat zij hersteld zijn. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt
zijn, kunnen deels aan het werk.
■■ Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet in de vorm van een uitkering. Ook
mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te
komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg.
■■ Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten zoals
het onderhouden van het openbaar groen. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van Delft verhogen
tegen lage kosten.
■■ Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie wil verrichten, verliest
zijn of haar uitkering.
■■ Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkering naar een betaalde
baan gaan. Werk moet lonen. Armoederegelingen die dit belemmeren door de zogenoemde
armoedeval, schaffen we af.
■■ Fraude met uitkeringen is diefstal. Alle onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent
teruggevorderd, bovenop de boete die kan worden opgelegd.
■■ Er wordt door Werkse! actief op gestuurd dat iemand met een uitkering moet solliciteren op banen
met een reistijd tot anderhalf uur per enkele reis.
■■ De VVD wil dat je alleen een bijstandsuitkering kunt ontvangen als je de Nederlandse taal goed
beheerst of actief leert. Als dat niet het geval is, wordt de bijstandsuitkering verlaagd.
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3.3 WAAR NIEUWKOMERS ZICH AANPASSEN
We vinden het normaal dat we mensen die uit oorlogsgebied komen opvangen, maar als het veilig is dan gaan ze
weer terug naar hun thuisland. In Delft dragen we ons steentje bij aan opvang voor statushouders, zoals de
Rijksoverheid voorschrijft.
■■ We willen dat nieuwkomers zich aanpassen, zodra ze in Delft komen. Dat betekent dat ze de
Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die mag werken, werkt. De
Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert
dit door middel van cursussen in de Nederlandse taal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
bestaande aanbod aan taalcursussen.
■■ De gemeente Delft neemt niet meer statushouders op dan is voorgeschreven door de Rijksoverheid.
■■ We sluiten niemand uit. Er zijn in Delft heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en
geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn
daar trots op en verwachten dat ook van anderen. Hierbij juichen wij toe dat ze in aanraking komen
met alle Delftenaren. Daarom wil de VVD dat er voor deze groep geen nieuw aanbod wordt gecreëerd
maar dat wordt aangesloten bij de initiatieven die er al zijn.
■■ Voor haatpredikers is er in Delft geen plaats. We willen dat de gemeente een proactieve houding
aanneemt in het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en
vrijheden te ondermijnen.
■■ Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. Delft ondersteunt hen
dus niet en verleent hen geen opvang.
■■ In Delft zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig. Wie bijvoorbeeld joods, homo of ex-moslim is moet dat
zonder consequenties kunnen tonen. Wij verwachten dat alle inwoners van Delft, zowel oudkomers en
nieuwkomers, deze normen respecteren.
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> 4 WAAR IEDEREEN MEEDOET
De VVD vindt het belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau actief mee kan doen aan de samenleving in onze
mooie stad. Dit geldt zowel voor Delftenaren zonder beperkingen, als voor Delftenaren met een beperking.
Iedereen moet in staat zijn om mee te doen en wat te betekenen voor een ander. In Delft laten we niemand aan de
zijlijn staan en houden we rekening met elkaar.
Wij vinden het van belang dat iedereen zo zelfstandig mogelijk is en zijn of haar eigen keuzes kan maken. Voor
diegenen die minder zelfredzaam zijn, zorgen we goed en we geven hen de ruimte om zelf te beslissen over hun
leven. In Delft krijgt iedereen de ondersteuning die nodig is. We willen dat mensen naar zo min mogelijk loketten
hoeven om hun zorg te regelen. Het uitgangspunt van de VVD is dat de toegang tot onderwijs, zorg, sport en
cultuur laagdrempelig is en zo bijdraagt aan lichamelijke en geestelijke gezondheid.

4.1 WAAR KINDEREN ZICH THUIS VOELEN EN MET
PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN
Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat
de Nederlandse normen en waarden zijn en hoe we in Delft met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en
wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving
heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.
De VVD vindt dat onderwijs de basis is voor vooruitgang en een goed functionerende democratie. Goed onderwijs
zorgt ervoor dat onze kinderen zich kunnen ontplooien en leren voor een beroep dat bij hen past. Het biedt kansen
op een succesvol leven en is de basis voor een sterke economie. De VVD hecht aan goede opleidingen – of je nu
voor loodgieter of ingenieur leert – en vindt dat ieder kind de kans moet krijgen zijn talenten te ontwikkelen. We
willen dat scholen van topkwaliteit zijn en dat elk kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo te leren.
■■ We willen dat de school een veilige plek is waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben
nadrukkelijk een taak bij het vroegtijdig signaleren van bijvoorbeeld radicalisering, loverboys en
huiselijk geweld en moeten hierbij actie ondernemen.
■■ De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden
zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school.
■■ Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat achterstanden
bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
■■ We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. Scholen
moeten zich daarom aan de wet houden: ouders moeten hun kinderen bij meerdere scholen kunnen
aanmelden en de aanmelding op de basisschool kan pas vanaf drie jaar plaatsvinden.
■■ De VVD wil dat scholen duidelijk vertellen als zij selectiecriteria hebben. De gemeente zorgt ervoor
dat deze eerlijk en transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.
■■ We willen dat voortijdige schooluitval voorkomen wordt. Het percentage in Delft moet onder het
landelijk gemiddelde komen.
■■ Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar
buiten gericht. Delft werkt samen met andere gemeenten op gebied van onderwijs zodat kinderen
naar de school naar keuze kunnen, ook als dit in de buurgemeente is.
■■ Het kinderrechtenverdrag is uitgangspunt voor gemeentelijk jongerenbeleid.
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4.2 WAAR IEDEREEN GOEDE ZORG EN
ONDERSTEUNING KRIJGT
Iedereen verdient goede zorg en ondersteuning. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden
het normaal dat familie, buren en vrienden elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar
met de ondersteuning die je nodig hebt. In het ziekenhuis, thuis, in het verpleeghuis en in het revalidatiecentrum
ontvang je zorg. De gemeente zorgt ervoor dat Delftenaren zo goed mogelijk begeleid en ondersteund worden.
Nieuwe aanvragen worden binnen de gestelde termijn behandeld.
De VVD wil dat Delftenaren zelfredzaam zijn en de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Dat betekent ook dat
mensen die, tijdelijk of permanent, niet volledig zelfstandig kunnen functioneren ondersteuning krijgen. De VVD
gaat uit van wat iemand wel kan. De ondersteuning die daarnaast nodig is, wordt door de gemeente geboden. Wij
vinden het belangrijk om bij één gezin, één hulpverlener en één plan te hebben.
Wij willen dat iedereen in Delft de ondersteuning krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving. Daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg en
ondersteuning op maat aanbiedt.
■■ De zorg en ondersteuning is toegankelijk voor iedereen. De regels voor het aanvragen van
ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen. Daarom vinden wij het van belang dat de
gemeente onafhankelijke hulp biedt bij het aanvragen van ondersteuning. Dit is iemand die je helpt
om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.
■■ De kosten voor de begeleiding en ondersteuning zijn beheersbaar en betaalbaar.
■■ Er wordt meer en actief ingezet op het leveren van maatwerk aan Delftenaren die begeleiding of
ondersteuning nodig hebben.
■■ De gemeente draagt bij aan het realiseren van een informatiepunt waar mantelzorgers de juiste
informatie kunnen vinden.
■■ Het is eerlijk dat je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de
gemeente een eigen bijdrage, zodat overheidsgeld alleen terecht komt bij de mensen die het echt
nodig hebben.
■■ De zorgdiensten worden scherp ingekocht en zijn toegankelijk voor nieuwe, kleine en lokale
aanbieders waarbij oog is voor innovatie.
■■ De inkoop van begeleiding en ondersteuning wordt gedaan op basis van resultaat. Hierbij gaat
het erom dat de begeleiding en ondersteuning een meetbaar effect heeft voor degene die de
ondersteuning ontvangt. Het resultaat staat voorop, Delftenaren moeten er beter van worden en de
klachten moeten worden verminderd.
■■ Er komt één ondersteuningsloket voor Delftenaren met een integraal ondersteuningsaanbod met
daarin de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo.
■■ Zorg- en welzijnsorganisaties werken samen en treden gecoördineerd op.
■■ We willen meer inzet op preventie, zodat voorkomen wordt dat Delftenaren voor hun deelname aan de
samenleving afhankelijk worden van zorg en ondersteuning.
■■ Wij willen dat de pilot van het integraal persoonsgebondenbudget wordt uitgebreid. Op die manier
kunnen meer Delftenaren, die ondersteuning nodig hebben, hier gebruik van maken.
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4.3 WAAR RUIMTE IS VOOR SPORT
We vinden dat sport goed is voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale
contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten en willen dat de gemeente stimuleert dat
inwoners meer gaan sporten. Ook willen we dat de gemeente Delft stimuleert dat sportverenigingen, scholen
en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd te laten bewegen. De VVD vindt dat
de gemeente bij de inrichting van de openbare ruimte rekening moet houden met het inrichten van sport- en
spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de behoeften
van de buurt, bijvoorbeeld door te kijken naar de bevolkingsopbouw.
■■ We vinden dat voor het gebruik van sportvoorzieningen een redelijke bijdrage gevraagd mag worden.
Dit kan met geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
■■ Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande
jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
■■ Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een
prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hieraan.
■■ Sportvoorzieningen zijn voor alle Delftenaren. Daarom stimuleert de VVD multifunctioneel gebruik
van sportvoorzieningen en schoolgebouwen gedurende de gehele week.
■■ Elke sport is even belangrijk. De VVD wil dat de financiële middelen en ondersteuning voor
sportverenigingen zo wordt verdeeld dat rekening wordt gehouden met de kosten van de sport en het
ledenaantal. Verder stimuleert de gemeente dat sportclubs ook via andere wegen, zoals donaties en
sponsoring, geld ophalen.
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4.4 WAAR AANDACHT IS VOOR KUNST EN CULTUUR
Cultuur in Delft is van ons allemaal. We vinden dat musea zo veel mogelijk zelf moeten ondernemen. De VVD vindt
daarbij erfgoedbehoud en cultureel ondernemerschap het belangrijkste.
We willen dat de gemeente Delft focust op museum Prinsenhof. Er worden daarom door de gemeente geen nieuwe
musea met belastinggeld ondersteund. Musea kunnen ook geheel of gedeeltelijk door particulieren, marktpartijen
of andere innovatieve vormen van bekostiging worden geëxploiteerd. De VVD wil daarom dat culturele organisaties
meer vanuit een ondernemende benadering hun organisaties gaan besturen. Vanuit dit culturele ondernemerschap
kan de cultuursector meer op eigen benen staan en zich voor haar financiering meer richten op bezoekers,
donateurs en sponsoren. Instellingen dienen dan ook niet enkel afhankelijk te zijn van overheidssubsidies maar
streven naar financiële zelfstandigheid.
De VVD wil dat er aandacht is voor de cultuurhistorie van Delft. Dit kan bijvoorbeeld met themajaren zoals het
Vermeerjaar in 2016. Voor een historische en technisch innovatieve stad als Delft geldt dat plannen rond cultuur
kansrijk zijn als ze wortelen in het verleden en kijken naar de toekomst. Tegelijkertijd moet er beleid zijn dat
ervoor zorgt dat het Delftse culturele erfgoed optimaal wordt ontsloten en waarbij aanbod, tentoonstellingen en
evenementen op elkaar worden afgestemd, in samenhang met de regio.
■■ Het huidige museale aanbod zoals dat nu is blijft behouden.
■■ De VVD wil dat museum Prinsenhof wordt verzelfstandigd. Hierbij
hoort een subsidierelatie met de gemeente.
■■ VAK/DOK stimuleert kunst en cultuur in Delft voor iedereen. VAK/
DOK richt zich op de kunst en cultuur waar Delftenaren behoefte aan
hebben. Ook streeft VAK/DOK ernaar om zelfstandig te zijn in haar
bedrijfsvoering.
■■ Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de
geschiedenis en cultuur van Delft leren kennen. Hierbij wordt gebruikt
gemaakt van het reeds bestaande culturele aanbod. Er worden geen
cultuurprogramma’s op basis van doelgroep ontwikkeld.
■■ Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren.
Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de
Sinterklaasintocht, carnaval, lichtjesavond, de taptoe en het varend
corso.
■■ Cultuur is geen voorrecht van een kleine groep mensen maar
voor ons allemaal. Subsidieaanvragen worden daarom getoetst op
toegankelijkheid voor iedereen.
■■ Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag zien hoe de
subsidie past in hun culturele ondernemingsplan. Daarnaast dient
subsidie altijd een aanvulling te zijn op vanuit de onderneming
gerealiseerde inkomsten.
■■ Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige vergunningen
en veiligheidseisen. Vergunningverlening kan dan ook eenvoudiger.
De VVD is voorstander van een zogenoemd (digitaal)
evenementenloket met drie vergunningen: klein, midden en groot.
Hierbij betekent een kleine vergunning de laagste kosten en kortste
doorlooptijd.
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> 5 WAAR JE JE VEILIG VOELT
In Delft zijn wijken verschillend, daarom kiest de VVD voor een wijkgerichte aanpak. In het centrum zijn
handhavers voor bijvoorbeeld parkeeroverlast nodig, in Buitenhof voor overlast veroorzakende inwoners en in de
Indische buurt voor overlast van hondenpoep. Woninginbraak moet uiteraard in elke wijk teruggedrongen worden.
Wijkagenten specialiseren zich in de omgeving en brengen samen met de inwoners de overlast omlaag.
Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van Delftenaren om verdachte of
onveilige situaties te melden. De meldkamer verwerkt snel en correct de telefoontjes. Agenten houden inwoners
op de hoogte van de status van hun aangifte. We willen dat hulpdiensten altijd goed bereikbaar zijn. Politie,
brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar en snel ter plaatse.
■■ Iedereen draagt bij aan de veiligheid in de buurt. We vinden daarom dat initiatieven rondom
buurtpreventie, zoals een sociaal alarm met Burgernet en WhatsApp-groepen, gestimuleerd moeten
worden.
■■ We willen dat het mogelijk blijft om misstanden telefonisch aan te kaarten. Aangifte doen kan via een
afspraak met de wijkagent, via internet, maar blijft ook op het politiebureau mogelijk.
■■ Brandveiligheid van woningen is belangrijk. Goede voorzieningen voor brandveiligheid, zoals een
rook- en CO-meter zijn van levensbelang. De brandweer en de gemeente maken mensen hiervan
bewust door middel van voorlichtingscampagnes.
■■ Meldingen over overlast of rommel op straat worden snel afgehandeld.
■■ De wijkagent is zichtbaar in de wijk en houdt goed contact met bewoners van de buurt. Samen zorgen
ze voor een veilige leefomgeving.
■■ Als in een wijk onveiligheid en criminaliteit de kop op steekt, worden mobiele politieposten met
cameratoezicht geplaatst. Dit helpt om problemen efficiënter op te sporen en aan te pakken.
■■ Overlast veroorzakende hanggroepen zorgen voor een onveilig gevoel. Op beruchte plekken wordt
tijdelijk of permanent cameratoezicht ingezet. In ernstige gevallen kan een samenscholingsverbod
uitkomst bieden.
■■ De politie maakt gebruik van bodycams.
■■ Er zijn voldoende handhavers om overlast tegen te gaan en de veiligheid op straat te bevorderen.
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5.1 WAAR CRIMINELEN HARD WORDEN AANGEPAKT
Wij vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Woninginbraken en fietsendiefstallen
worden zover mogelijk teruggedrongen. Criminaliteit wordt hard aangepakt. Nog te vaak blijven criminelen
ongestraft. De VVD wil dat daders van winkeldiefstal of woninginbraak worden opgespoord en aangepakt. Meldingen
van bewoners worden serieus genomen. De politie maakt gebruik van informatie uit de buurt voor een gerichte
aanpak.
Geweld is nooit acceptabel. Hufters pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak
inzetten, kunnen ongestoord hun werk verrichten. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen
bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden en moeten die ook gebruiken.

■■ De politie is zo veel mogelijk zichtbaar op straat. Juist de wijkagenten, die de buurten en bewoners
goed kennen, stralen vertrouwen uit en geven Delftenaren een veilig gevoel. Buitengewone
opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat, waardoor de kleine criminaliteit wordt
bestreden.
■■ De politie grijpt in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden
opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op gemeentelijke steun.
■■ Woninginbraak is een hardnekkig probleem in Delft. Samen met de politie moet een plan worden
gemaakt om woninginbraak tegen te gaan. Daders worden aangepakt en inwoners worden voorgelicht
over goede sloten en tips om de kans op inbraak te verkleinen.
■■ Er worden nog altijd veel fietsen gestolen in Delft. Heling en diefstal van fietsen wordt aangepakt.
Slachtoffers die hun fiets bijvoorbeeld op internet terugvinden, worden door de politie geholpen.
■■ De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten gebruikt
om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van haar
bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden zoals het afkondigen van
een gebiedsverbod, samenscholingsverbod, noodbevel, noodverordening en preventief fouilleren.
■■ Het strak volgen van veelplegers door de politie voorkomt criminaliteit. Door hen een
gebiedsontzegging op te leggen, wordt geweld en overlast tegengegaan.
■■ Jongeren die zich misdragen worden aangepakt. Zijzelf of hun ouders worden verantwoordelijk
gesteld. Misdragingen worden gemeld aan jeugdinstanties.
■■ Terugkerende Syriëgangers en IS-strijders kunnen een enorme ontwrichtende invloed hebben op onze
samenleving. De VVD wil dat er alles aan gedaan wordt om radicalisering in onze wijken de kop in te
drukken.
■■ Schade en de kosten van handhaving worden verhaald op de veroorzakers.
■■ Graffiti zorgt voor verloedering van de openbare ruimte en moet worden verwijderd. Makers van
graffiti worden opgespoord, vervolgd en betalen de schoonmaakkosten.
■■ De gemeente pakt drugscriminaliteit aan en de burgemeester gebruikt haar bevoegdheden om
drugspanden te sluiten.
■■ In Delft worden alleen lokale experimenten met drugsbeleid gestart als dit door de rijksoverheid
wordt gevraagd.
■■ Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van
criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet Bibob
(bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor biedt.
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> 6 WAAR DE GEMEENTE DELFT ER VOOR ONS IS
De gemeente is belangrijk voor de samenleving in Delft. Van de taken die de gemeente uitvoert, heeft iedereen
profijt, zoals het ophalen van huisvuil en het verstrekken van paspoorten. De VVD staat voor een overheid die
zich focust op haar kerntaken, deze goed uitvoert en zorgvuldig omgaat met belastinggeld. Hierdoor wordt
voorkomen dat zij te veel geld vraagt van haar inwoners of ondernemers in de weg zit met regels die geen
toegevoegde waarde hebben. Daarnaast staat de VVD voor een gemeente die over haar eigen grenzen heen kijkt
en samenwerkt in de regio, zodat kansen optimaal benut worden.

6.1 WAAR DE GEMEENTE DIENSTBAAR EN MODERN IS
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge
prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd
over om naar haar bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24
uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen wanneer het ons uitkomt.

■■ We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon beantwoordt, wanneer je haar belt en dat de
gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom. Er is
dus geen wirwar aan loketten.
■■ We willen dat het gemeentehuis vaker buiten kantooruren open is, voor zaken die je niet digitaal kunt
regelen.
■■ Een nieuw ID of rijbewijs kun je, tegen meerkosten, laten bezorgen op een zelf gekozen tijd en plek,
bijvoorbeeld op je werk.
■■ De gemeente zorgt ervoor dat de ICT bij de tijd is, dat persoonsinformatie altijd beveiligd wordt en dat
de privacy gewaarborgd is.
■■ We vinden een transparante overheid belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de
mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te
maken. WOB-verzoeken en -antwoorden worden voortaan online gepubliceerd.
■■ Een referendum zorgt er niet voor dat de Delftenaar beter betrokken wordt bij de Delftse politiek.
Daarom wil de VVD geen referenda in Delft.
■■ Alle subsidies en gemeentesteun in elke vorm aan organisaties, zoals huurverlagingen en –kortingen,
moeten transparant zijn en horen via de subsidieregels te worden toegekend. Hierop zijn geen
uitzonderingen mogelijk.
■■ De VVD zet in op het verminderen van de subsidie-uitgaven, omdat dit via de gemeentelijke belasting
betaald wordt door de Delftenaren. Subsidie kent vrijwel altijd een tijdelijk karakter.
■■ Privacy is een groot goed. Het is dus belangrijk dat de gemeente de persoonsgegevens van inwoners
adequaat beveiligt. Wij willen dat de gemeente samenwerkt met andere overheden om digitale
criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan en te bestraffen.
■■ De gemeente Delft is geen huurbaas. Daarom wil de VVD dat de gemeente zoveel mogelijk vastgoed
afstoot.
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6.2 WAAR DE OVERHEID JE NIET IN DE WEG ZIT
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven die voor de samenleving van belang
zijn stimuleert en faciliteert. Het geven van advies, delen van specifieke kennis, wegnemen van overbodige regels
en leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties zijn hier voorbeelden van. Het is belangrijk
dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij besluitvorming. Daarom wil de VVD dat de gemeente
naast de overleggen met bewoners- en ondernemersverenigingen ook met individuele bewoners en ondernemers
rechtstreeks communiceert. Zo wordt meer ingezet op inspraak en samenspraak.

■■ De VVD wil een compacte en krachtige overheid. Daarom willen we geen groei van het aantal
gemeenteambtenaren.
■■ De gemeente streeft continu naar het verbeteren van regels, zodat ondernemerschap maximaal wordt
gefaciliteerd en niet in de weg wordt gezeten.
■■ De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de
omgevingswet actief tot uitvoering. Delft zorgt voor een soepele invoering van dit nieuwe systeem.
■■ De gemeente is niet beter in ondernemen dan ondernemers. Daarom worden niet-kerntaken zoals
musea en groenvoorziening zoveel mogelijk naar de markt gebracht.
■■ De VVD wil een etage van het gemeentekantoor verhuren aan bedrijven. Op die manier gaan voor
Delftenaren de kosten van de gemeente omlaag.
■■ Delft heeft een speciale band met water. De VVD wil dat er één wethouder komt die verantwoordelijk
is voor al het waterbeleid.
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6.3 WAAR DE GEMEENTE ZUINIG EN ZINNIG MET
BELASTINGGELD OMGAAT
De VVD is voor minder en lagere belastingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners.
Iedere euro die de gemeente uitgeeft, is door hardwerkende Delftenaren opgebracht. Belastinggeld moet dus zuinig
en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.
■■ Wij willen maximaal kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen, deze moeten gelijk aan of
onder het landelijk gemiddelde zijn. Het is niet acceptabel dat andere kosten worden afgewenteld op
de aanvrager.
■■ De totale woonlasten worden verlaagd. Onder andere willen wij de OZB verlagen tot onder het
landelijk gemiddelde.
■■ Leges en belastingtarieven worden niet automatisch jaarlijks geïndexeerd.
■■ De VVD vindt dat alle Delftenaren moeten meebetalen aan lokale belastingen, zoals de afvalstoffenen rioolheffing. Het volledig kwijtschelden hiervan wordt dan ook afgeschaft.
■■ De toeristenbelasting wordt niet verhoogd. Deze belasting mag alleen gebruikt worden voor de
marketing van Delft en het in stand houden en verbeteren van de faciliteiten waar ook toeristen
gebruik van maken.
■■ Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte
scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven moeten gedekt worden
met structurele middelen, inkomstenmeevallers mogen dus niet worden gebruikt voor structurele
extra uitgaven.
■■ De gemeentebegroting en de daadwerkelijk gemaakte uitgaven en inkomsten zijn transparant. Alle
inwoners van Delft moeten kunnen begrijpen hoe hun belastingeuro’s worden besteed en wat het
bereikte effect is.
■■ Tegenvallers op de begroting worden opgevangen binnen het budget van de verantwoordelijk
wethouder.
■■ De gemeenteschuld die bestaat uit leningen moet teruggedrongen worden. Jaarlijks doet de
gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG (Vereniging Nederlandse
Gemeenten). Richtlijn is dat de schuldquote beneden de 100% blijft en de solvabiliteitsratio boven de
20%.
■■ Wij zijn voor minder regels. Overbodige regels ontstaan doordat, als regels eenmaal zijn ingevoerd,
deze het eeuwige leven lijken te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door bij iedere nieuwe regel
vast te leggen hoe lang deze geldig is.
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6.4 WAAR DELFT GEBRUIK MAAKT VAN DE KRACHT
VAN DE REGIO
Delft ligt tussen Rotterdam en Den Haag en in één van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland met meer
dan twee miljoen inwoners. Aangezien het leven niet stopt bij de gemeentegrens, is de VVD niet alleen actief in
de gemeente Delft, maar ook in buurgemeenten. VVD’ers denken over veel zaken hetzelfde, daardoor kunnen we
gezamenlijk meer voor elkaar krijgen. De VVD zet dan ook in op samen verbinden, samen groeien en samen vooruit
door het regionale gevoel te versterken en kansen in de regio optimaal te benutten.
■■ Ons doel is dat Delft en haar buurgemeenten elkaar niet beconcurreren, maar samenwerken op
belangrijke thema’s als zorg, ondersteuning, wegen, openbaar vervoer en milieu. De VVD in Delft
werkt samen met alle VVD-afdelingen van buurgemeenten om hiervoor te zorgen.
■■ Het is belangrijk dat er hoogwaardige OV-verbindingen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn.
Daarom moeten we samen met de regio zorgen voor een rechtstreekse tramverbinding tussen Delft,
het centrum van Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport.
■■ De VVD wil dat op station Delft Zuid elke tien minuten een trein richting Rotterdam en Den Haag
vertrekt. Daarom willen we een verbinding van vier treinsporen tussen Delft Zuid en Schiedam.
■■ De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Zo kunnen gemeenten
bijvoorbeeld samenwerken op gebied van onderwijs zodat kinderen naar de school van hun keuze
kunnen, ook als dit in een buurgemeente is.
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> 7 WAAR DE TU DELFT EN DELFTENAREN
ELKAAR VERSTERKEN
Delft is de belangrijkste technische stad van de randstad en daar is de VVD trots op. Delft, de TU Delft en de
hogescholen kunnen niet zonder elkaar. Daarnaast is de TU Delft een grote werkgever voor Delft. Ook heeft Delft
een goede voedingsbodem voor startups, met YES!Delft en het Technopolisgebied.
De TU Delft is de afgelopen jaren gegroeid en het aantal studenten is flink gestegen. Bijna één op de vijf
inwoners van Delft is student. Deze groei biedt veel kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee: er is nog
steeds een tekort aan woonruimte voor studenten en niet-studenten hebben soms moeite met veranderende
verhoudingen in hun straat.
■■ De VVD wil dat de TU-campus een levendige en gezellige stadswijk wordt met veel aanbod aan
faciliteiten zoals cafés, restaurants en een supermarkt. Hier werkt de gemeente actief aan mee door
onder andere aanpassing van het bestemmingsplan.
■■ Studentenwoningen in de stad blijven welkom. Een gezonde balans tussen zelfstandige en
onzelfstandige bewoning in Delft is noodzakelijk.
■■ Het huidige OV-systeem is niet aangepast aan de grote groepen studenten in Delft. Daarom wil de
VVD dat de gemeente vaart maakt met de aanleg van de Sint Sebastiaansbrug en de tram naar de
TU-wijk om een OV-studentenroute te creëren die de belangrijkste hotspots van studenten met elkaar
verbindt, zoals de universiteit, hogescholen, stations en studentencomplexen.
■■ De VVD wil dat de gemeente innovaties van startups en de TU Delft faciliteert. Deze innovaties kunnen
de leefbaarheid in de stad bevorderen. Dankzij Swapfiets leasen bijvoorbeeld veel Delftenaren een
fiets, waardoor het aantal zwerffietsen afneemt.
■■ Wij willen dat Delft een aantrekkelijke stad is om in te leven voor studenten, werkende studenten,
afgestudeerden, wetenschappelijk personeel en andere medewerkers van TU Delft en hogescholen.
Daarom moet er een goed aanbod aan betaalbare huurwoningen zijn van 700 tot 1000 euro per
maand en voldoende starterswoningen in de koopsector.
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■■ De TU Delft biedt ruimte aan starters, YES!Delft en bedrijven zodat deze door kunnen groeien. Op deze
manier komen er banen bij. De VVD wil dat TU-initiatieven die uitmonden in werk voor Delftenaren,
kans maken op een prijs of onderscheiding.
■■ Op de TU-campus wordt de nieuwbouw van studentenwoningen geconcentreerd, ook voor
internationale studenten. Dit helpt om van de campus een levendige en gezellige stadswijk te maken.
■■ De TU Delft moet de campus optimaal kunnen benutten om uit te breiden en te moderniseren zodat
het een levendige en gezellige stadswijk wordt.
■■ We vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in de stad, maar dat er bij terugkerende overlast
duidelijke afspraken moeten worden gemaakt en gehandhaafd.
■■ We willen dat er genoeg parkeerplaatsen zijn op de campus van de TU Delft voor medewerkers en
studenten.
■■ Delft moet optimaal profiteren van de brede beschikbaarheid van studenten voor bijvoorbeeld
computerhulp, ouderenbegeleiding en hulp bij huiswerk.
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> 8 WAAR HET MILIEU ZO MIN MOGELIJK
WORDT BELAST
We vinden het belangrijk om in Delft zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Daarom is het van belang
om de luchtkwaliteit in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat de kwaliteit hiervan optimaal blijft. Dit is van
belang voor onze kinderen en kleinkinderen.
De VVD wil dat gemeentelijke plannen voor duurzaamheid tot concrete, meetbare milieuverbeteringen leiden en
zich over een afzienbare periode afspelen. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de expertise uit de stad.
De VVD wil zich dus vooral richten op het wegnemen van vervuiling in de stad, de lucht, het water en het groen.
Dit doen we niet door te subsidiëren, maar door in te zetten op innovaties. Dat kan bijvoorbeeld door het voor
inwoners inzichtelijk maken waar en hoe energie kan worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee
aan de slag. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan een duurzamere gemeente. Een schone stad
bevordert eveneens de leefbaarheid.
Duurzaamheid biedt een kans voor ondernemers. De VVD wil ondernemers stimuleren om via innovatie tot
milieuvriendelijke alternatieven te komen. Op deze manier gaan mensen aan het werk om Delft groener te maken.
■■ Nieuwe kennis en technologie op het gebied van duurzaamheid wordt op de voet gevolgd en
toegepast in Delft waarbij cofinanciering voor het toepassen in Delft bespreekbaar is.
■■ De VVD wil dat alle nieuwbouw in Delft duurzaam ontwikkeld wordt. Bouwmaterialen kunnen worden
hergebruikt, bijvoorbeeld uit slooppanden.
■■ We willen dat er voldoende laadpunten zijn voor elektrische voertuigen van inwoners, toeristen
en bezoekers van de stad. De gemeente gaat in overleg met inwoners om te bespreken waar extra
laadpunten nodig zijn.
■■ Bij duurzaamheidsmaatregelen van het gemeentebestuur moet onderzocht worden wat het concrete
resultaat zal zijn. Verschillende alternatieven moeten kunnen worden vergeleken op milieueffecten en
financiële implicaties.
■■ Wij willen dat het gemeentelijk wagenpark op milieuvriendelijke energie rijdt, zoals de toezichtauto’s
en het vervoer van het college van burgemeester en wethouders.
■■ Openbaar vervoer rijdt milieuvriendelijk, door schonere en waar mogelijk kleinere bussen te
gebruiken.
■■ Zwaar vrachtvervoer en grote bussen moeten zoveel mogelijk worden geweerd uit de historische
binnenstad. Het is niet alleen vervuilend, maar ook slecht voor het wegdek en de historische
gebouwen. In overleg met de ondernemers in de binnenstad moet gezocht worden naar een haalbare
en betaalbare vorm van distributie van goederen.

VVD Delft | Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 | 31

■■ We willen dat er gekeken wordt om meer te transporteren over water. Delft ligt aan een doorgaande
waterweg, het gebruik van dat water kan voor transport beter worden benut. Een binnenvaarder kan
veel meer lading aan dan een vrachtwagen. Hierdoor kan de uitstoot van schadelijke stoffen worden
verminderd.
■■ Om optimaal gebruik te maken van de vaarwegen in de regio, zowel zakelijk als recreatief, kan worden
samengewerkt met buurgemeenten en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
■■ De VVD zet in op onderzoek naar en gebruik van een duurzame innovatieve energiehuishouding
en CO2-arme bronnen van energie. Hierbij kan gedacht worden aan geothermie, biotechnologie,
thoriumcentrales, het gebruik van restwarmte en zonne-energie.
■■ De luchtkwaliteit in Delft moet voldoen aan de normen die de Rijksoverheid stelt. De lucht wordt actief
gemonitord en wordt daar waar mogelijk verbeterd.
■■ De gemeente gaat inwoners beter informeren over energiebesparende maatregelen voor woningen.
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> 9 WAAR WE DELFT BETAALBAAR HOUDEN
De VVD blijft inzetten op een betrouwbaar financieel beleid. Dat betekent niet alleen dat inkomsten en uitgaven
(structureel) in evenwicht moeten zijn, maar ook dat waar mogelijk de lasten worden verlaagd: belastingen zijn niet het
sluitstuk van de begroting!
Voor de komende raadsperiode wil de VVD de OZB verlagen. Dit betekent dat het tarief onder het landelijk gemiddelde
wordt gebracht. Ook moeten de parkeertarieven fors omlaag. Dit gaat om een bedrag van 6 miljoen euro. Daarnaast gaan
wij investeren in onze stad. De kwaliteit van de openbare ruimte gaat omhoog zodat het gras weer gemaaid wordt in alle
wijken van Delft. Deze totale investeringen tellen op tot 2 miljoen euro.
Om dit te kunnen betalen willen we ook uitgaven besparen. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen euro. Net als het huidige
college van B&W is ook de VVD van mening dat in de domeinen sociaal, werk en economische zelfstandigheid kosten
kunnen worden bespaard. Wij zijn voorstander van realistische bezuinigingsdoelstellingen en besparen op deze domeinen
ongeveer 4%.
Op het gebied van subsidiëring willen we 3 miljoen besparen. Omdat de voorgaande maatregelen op de bovenstaande drie
domeinen worden gedaan, stellen wij voor om deze besparing in beginsel te laten vallen op de drie andere domeinen te
weten: sterke samenleving, sterke economie en aantrekkelijke stad.
Tot slot willen we het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid versoberen. De minder bedeelden in de samenleving blijven we
ondersteunen en tegelijkertijd blijft iedereen die dat kan gewoon meebetalen.
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De bezuinigingen zullen in de loop van de tijd gerealiseerd worden. De belastingverlagingen zullen ook geleidelijk worden
verlaagd gedurende de periode 2018-2022. Om te zorgen dat inwoners van Delft vanaf het begin profiteren van de
belastingverlagingen wordt dit in 2019 -2021 deels betaalt uit het begrotingsoverschot. In 2022 is het begrotingsoverschot
verbeterd ten op zichten van de 2021.

Saldo programmabegroting (PB) 2018-2021
Totaal Investeringen
Verbeteren openbare ruimte
Beschikbaar voor extra kwaliteitsimpulsen
Totaal Besparingen
Doelmatiger werken sociaal domein
Stimuleringssubsidies verlagen
Prestatiesubsidies verlagen
Kwijtscheldingsbeleid rationaliseren
Werk en economische zelfstandigheid
bevorderen
Totaal Lastenverlagingen
OZB onder landelijk gemiddelde
Parkeren fors goedkoper
Saldo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2019
5.773
-2.000
-1.000
-1.000
2.350
250
100
750
1.000
250

€
€
€
€

-2.000
-1.000
-1.000
4.123

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2020
4.854
-2.000
-1.000
-1.000
3.600
500
100
1.500
1.000
500

€
€
€
€

-3.000
-2.000
-1.000
3.454

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2021
3.304
-2.000
-1.000
-1.000
5.350
1.000
100
2.250
1.000
1.000

€
€
€
€

-4.500
-3.500
-1.000
2.154

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2022
3.304
-2.000
-1.000
-1.000
8.100
2.000
100
3.000
1.000
2.000

structureel
PM
€ -2.000
€ -1.000
€ -1.000
€ 10.100
€ 3.000
€
100
€ 3.000
€ 1.000
€ 3.000

€
€
€
€

-6.000
-5.000
-1.000
3.404

€
€
€

-6.000
-5.000
-1.000
PM

Bedragen x 1.000 euro; -/- is extra uitgave, of minder inkomsten
De basis van dit overzicht is de programmabegroting (PB) 2018-2021, door het college van B&W voorgesteld aan de
gemeenteraad op 7 september 2017. Het programmabegrotingssaldo is uit de begroting overgenomen voor de jaren 2019
t/m 2021. Voor 2022 gaan we uit van een zelfde overschot als in 2021. Voor jaren na 2022 is het overschot op de begroting
niet bekend en doen we geen aannames.
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> TREFWOORDENLIJST
TREFWOORD

PAGINA’S

TREFWOORD

PAGINA’S

AFVAL

8

OZB

7,27

AUTO’S

10,11,12

PARKEREN

10,11,12

BASISSCHOLEN

11,19

POLITIE

23,24

BELASTINGEN

7,27

PRIVACY

25

BRANDVEILIGHEID

23

REGIO

14,15,28,30

CAMERATOEZICHT

23,24

RIOLERING

8

CULTUUR

22

ROTTERDAM AIRPORT

10,11,28

DIGITALISERING GEMEENTE 25

SOCIALE HUUR

7

DUURZAAMHEID

8,9,10,31,32

SPORT

21

FIETSEN

10,11

STATUSHOUDERS

18

FINANCIEN

27,33

STUDENTEN

7,10,11,29,30

GROEN

9,30,31

STUDENTENHUISVESTING

7,29,30

HANDHAVING

23

TOERISME

13,15

HUISVESTING

7

TU DELFT

7,29,30

JEUGD

11,19,21

UITKERINGEN

17

KLIMAAT

8,9,30,31

VAARWEGEN

13

KOOPWONINGEN

7

VEILIGHEID

23,24

KUNST

22

VERGUNNINGEN

14,15,25,26

MIDDELBARE SCHOLEN

11,19

VRIJWILLIGERS

16

MILIEU

8,9,30,31

WATERBELEID

8,15,26

MOBILITEIT

10,11

WATERSPORT

13

NATUURGEBIEDEN

8

WERK

14,15,17

ONDERNEMERS

14,15,26,28

WINKELIERS

14,15,26

ONDERSTEUNING (WMO)

19,20

WONEN

7,27

OPENBAAR VERVOER

10,11,28

ZORG

20

OUDEREN

20

ZZP’ERS

12
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