
Themabijeenkomsten nieuwe gemeenteraad 
 

 Datum Thema Aanvangs-tijdstip + locatie 
1 Di. 15 mei Gebiedsontwikkelingen  20.00 - 23.00 uur, HNK 

Multifunctionele Ruimte 
2 Woe. 16 mei Verbonden partijen en risico’s 20.00, HNK 

Multifunctionele ruimte 
3 Woe. 23 mei Meetbaarheid, monitoren, 

Delftse Rekenkamer 
20.00 - 22.30 uur, HNK 
Multifunctionele ruimte  

4 Di. 29 mei Regionale opgaven en 
regionale samenwerking 
(MRDH) 

20.00 - 22.30 uur, HNK 
Multifunctionele ruimte 

5 Do. 7 juni Omgevingswet 19.30 – 22.00 uur, Green Village of HNK, 
Multifunctionele Ruimte  

6 Di. 19 juni Spoorzone 18.00 – 22.00 uur, Wandeling Spoorzone +  
broodjes HNK, Multifunctionele Ruimte 

7 Di. 28 aug Sociaal domein II 20.00 – 22.30 uur HNK 
Multifunctionele Ruimte 

 
1. Gebiedsontwikkelingen (dinsdag 15 mei 2018) 
Op verzoek van de raad is een analyse uitgevoerd naar de impact van de 
verstedelijkingsopgave op de stad. Op deze avond presenteren we de resultaten van deze 
analyse. Waar zien we ruimte voor de toevoeging van functies en hoe is dat te combineren 
met de gewenste kwaliteitsimpuls?  Welke keuzes moeten worden gemaakt?  Ook 
bespreken wij graag onze aanpak van gebiedsontwikkeling met u. 
 
2. Verbonden partijen en risicobewustzijn (woensdag 16 mei 2018) 
Deze avond gaan we in op de vraag: wat zijn verbonden partijen? Welke verbonden partijen 
hebben we in Delft? Ook gaan we in op de vraag waarom we samenwerken in verbonden 
partijen en wat dit met zich meebrengt. Wat is de financiële en juridische context? Welke 
afspraken zijn gemaakt over de regievoering op die partijen en hoe kan de raad sturen op 
verbonden partijen? Ook gaan we in op de dossiers en verbonden partijen die op korte 
termijn aandacht zullen vragen. 
Daarnaast hebben we het over risicobewustzijn (inclusief aanpak risico’s in beeld): We willen 
een overheid zijn die voorziene risico’s afwendt (maar altijd een afweging maakt tegen welke 
prijs) en die verstandig handelt bij onvoorziene risico’s die zich voordoen, maar daarbij niet in 
de regelreflex schiet. Het gaat om een goed functionerend risicomanagementsysteem, 
waarbij met name het gesprek over risico’s van belang is. Afgelopen jaar is de Delftse 
aanpak risico’s in beeld vastgesteld. Doel is u te informeren over het Delftse 
risicomanagement en de rol van de raad daarin. 
 
3. Meetbaarheid, monitoren en Delftse Rekenkamer (woensdag 23 mei 2018) 
De Delftse Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
beleid van de gemeente Delft. De Delftse Rekenkamer stelt zich aan u voor en zal een 
toelichting op haar werk verzorgen. 
Verder zal vanuit de ambtelijke organisatie een toelichting worden gegeven op de 
uitgangspunten voor de meetbaarheid van het beleid in de beleidscyclus. We bespreken de 
mogelijke beleidsindicatoren, die inzicht geven in het behalen van doelstellingen (effecten en 
prestaties). We gaan vervolgens in op het dilemma van een open informatieoverheid en 
tegelijkertijd de beperkingen die de overheid heeft op het gebied van privacy en 
informatiebeveiliging.  
 



4. Regionale opgaven en regionale samenwerking (MRDH) (dinsdag 29 mei 2018) 
Om de Delftse opgaven te realiseren werken we in verschillende regionale verbanden 
samen. Regionale opgaven zijn ook lokaal van aard en vice versa. Deze avond zullen we het 
regionale speelveld schetsen en dit relateren aan de opgaven voor Delft.  
We zullen ingaan op de verschillende stakeholders en samenwerkingsverbanden en ingaan 
op het Delftse handelingsperspectief.  
 
5. Omgevingswet (donderdag 7 juni 2018) 
Er wordt een uitvraag georganiseerd om op te halen wat de raad zelf als invulling zou willen 
voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gecombineerd met een bezoek aan Green 
Village waarbij aandacht zal zijn voor de Omgevingswet in de praktijk van nu. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:  

• Wat verandert er door de Omgevingswet? 
• Proces aanpak gemeente Delft 
• Delfts Doen (participatie-aanpak) 
• Factsheets per deelproject/-proces 
• Grootste veranderingen voor college en raad 
• Producten komende raadsperiode 

 
6. Spoorzone (dinsdag 19 juni 2018) 
Er wordt een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken van het 
Spoorzoneproject/Nieuw Delft (wat is opgeleverd en in gebruik genomen in het 
Spoorzonegebied, wat volgt nog en hoe ziet de verdere fasering, planning en bouwlogistiek 
van Nieuw Delft eruit). Ook de stand van zaken van de Businesscase en de Uitvoering 
Overeenkomsten met Ministerie van I&M, ProRail worden toegelicht. Daarnaast wordt 
ingegaan op de rol en betrokkenheid van de gemeenteraad bij de Spoorzone. We willen 
graag in gesprek over wat er de komende jaren langskomt/georganiseerd wordt:  

• Interactieve raadssessies over actuele ontwikkelingen, dilemma’s en evt. keuzes 
• Behandeling Kwartaalrapportages en MPG 
• Besluitvorming 2018 en verder;  

o Over Bestemmingsplan Zuidelijk Plangebied 
o Over Scopewijzingen 

 
7. Sociaal domein II (dinsdag 28 augustus 2018)  
Op 18 april 2018 hebben we u geïnformeerd over de breedte van het sociaal domein en een 
algemene inleiding gehouden. Deze avond bieden we u de kans om u te verdiepen in 1 of 
meerdere thema’s. Via thematafels informeren wij u over specifieke onderwerpen. U kunt via 
een keuzelijst aangeven over welke onderwerpen u meer wilt weten. Op basis van uw 
wensen maken wij het programma definitief.  
 
 
 


