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 DELFT, VOOR ELKAAR
In vier jaar is veel veranderd. De crisis, ontstaan door de financiële grootsheidswaan van een groepje 
grootverdieners, heeft gevolgen voor de hele samenleving. Inmiddels gaat de financiële wereld weer 
op oude voet verder, maar krijgen gewone mensen klap na klap. In Delft is het niet anders. Bestuur-
ders die de bomen tot aan de hemel zagen groeien gingen enorme risico’s aan bij het aanleggen van 
bedrijventerreinen, woonwijken voor dure woningen en het privatiseren van overheidsdiensten. Naast 
de bezuinigingen die overal plaats vinden, kost het iedereen in Delft nu zeker 200 euro per jaar extra  
om de beslissingen uit het verleden te bekostigen. 

De SP gaat dat anders doen. De SP wil geen grote prestigeprojecten waarbij de gemeente alle 
risico’s loopt. Bij beslissingen die een grote invloed hebben op het leven van Delftenaren, zorgt de 
SP ervoor dat deze mensen kunnen meedenken en inspreken. Niet omdat dat verplicht is, maar om 
te kijken of de plannen verbeterd kunnen worden. De SP bezuinigt op subsidies voor bedrijven zodat 
we allerlei voorzieningen die voor iedereen zijn kunnen behouden en zelfs verbeteren. De komende 
jaren krijgt de gemeente veel meer verantwoordelijkheden op het gebied van de zorg. De SP vindt 
dat iedereen het recht heeft op de kwalitatief goede zorg die hij of zij nodig heeft. En, juist in deze 
tijd, investeert de SP in armoedebestrijding en extra hulp voor mensen met lage inkomens.

Dat er minder geld is, wil niet zeggen dat er niets mogelijk is. Politiek is keuzes maken. 

De keuzes van de SP komen aan bod in de verschillende hoofdstukken van dit verkiezingsprogram-
ma. Het eerste, Een goede basis voor iedereen, gaat over inkomen en wonen. De SP wil wijken 
met Alles in de buurt. In de zorg stellen we de Menselijke waardigheid voorop. We gaan voor een 
stad die Schoon en toekomstbestendig is. Als werkgevers en  werknemers  beide hun best doen, 
komen we Samen de crisis uit. Maar ook in deze tijden zorgen cultuur en educatie voor Lering en 
vermaak. En de ‘Wereldstad’ Delft werkt samen met anderen, maar zonder het verlies van zeggen-
schap. En natuurlijk moet de stad Geld verdienen om dit alles mogelijk te maken.

De SP is er klaar voor om het bestuur van de stad over te nemen. Dat dit haalbaar en betaalbaar is 
heeft ze de afgelopen jaren al laten zien in een tegenbegroting en een grote hoeveelheid wijzigings-
voorstellen. De partij heeft haar keuzes gemaakt en zal die zo goed mogelijk uitleggen. Het is aan de 
bewoners van de stad om te beslissen of ze de SP het bestuur van Delft toevertrouwd.
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1. EEN GOEDE BASIS 
 VOOR IEDEREEN

OVER INKOMEN EN WONEN

Steeds meer Delftenaren hebben moeite om rond te komen en raken daardoor in de problemen. Bij 
de Delftse schuldhulpverlening is het aantal hulpvragen de afgelopen jaren met 40% toegenomen. 
Eén op de negen kinderen groeit op in armoede1. Daarom vindt de SP  investeren in armoedebestrij-
ding steeds belangrijker worden. Maar de gemeente heeft in haar bezuinigingswoede de mensen met 
de laagste inkomens niet ontzien. Regelingen voor ondersteuning werden soberder, er was minder 
geld voor armoedebestrijding en budgethulp. Op die manier heeft de gemeente niet alleen de pro-
blemen van mensen met weinig geld vergroot, maar ook de problemen die bedrijven en de overheid 
hebben om hun schulden te innen. Volgens de SP is dat niet alleen dom maar ook niet sociaal.

De SP vindt dat Delft een stad moet zijn waar iedereen in zijn levensonderhoud kan voorzien en uit-
zicht heeft op zinvol werk. Een stad waar niemand voor zijn eten aan hoeft te kloppen bij de voedsel-
bank of voor onderdak bij de daklozenopvang. Het is belangrijk dat de gemeente er alles aan doet 
om mensen aan het werk te houden of te krijgen. Tegelijkertijd zijn er ook werkenden met zo’n laag 
inkomen dat het niet lukt om rond te komen. Ook deze mensen moet de gemeente goede ondersteu-
ning bieden, liefst voordat het misgaat.

Financieel kunnen rondkomen begint bij een betaalbare woning. Veel van deze betaalbare woningen 
in Delft zijn de afgelopen jaren verdwenen omdat de gemeente ze liever sloopte dan renoveerde. 
Daarnaast hebben de woningcoöperaties veel minder geld om het noodzakelijk onderhoud aan hun 
woningbestand te plegen, laat staan om nog nieuwe woningen te bouwen. Dat komt onder andere 
door de landelijk ingevoerde verhuurdersheffing. Steeds meer mensen komen door de enorme 
huurverhoging als gevolg van deze heffing in de financiële problemen. De SP wil dat er in Delft meer 
betaalbare (huur)woningen gebouwd worden. Op die manier kunnen mensen met lagere- of midden-
inkomens, afgestudeerde studenten en andere starters in Delft blijven wonen.

ONZE VOORSTELLEN:

1. De gemeente moet zich inzetten om waar mogelijk de inkomensongelijkheid in Delft te verkleinen. Te 
beginnen bij het verlagen van de salarissen van burgemeester, wethouders en raadsleden. Daarnaast 
moet de gemeente een maximum salaris instellen en handhaven (maximaal de Balkenendenorm) 
voor bestuurders in de (semi-)publieke instellingen waar de gemeente zaken mee doet, zoals scholen 
en zorginstellingen.

2. De bezuinigingen op armoedebestrijding en de bijzondere bijstand worden geschrapt. Inclusief de 
bezuinigingen op de budgethulp en inkomensondersteunende regelingen. Er komt een extra budget 
dat ingezet kan worden voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.   

1 Volgens de landelijke kinderrechtenmonitor 2013. In Delft zou dat neerkomen op ruim 1.700 kinderen. Het laatste Delftse 

onderzoek naar mensen met lage inkomens dateert echter uit 2010, we weten momenteel dus niet eens hoeveel kinderen 

er in Delft in armoede opgroeien.



6

3. Om te bepalen welke groepen mensen extra hulp nodig hebben en hoeveel de gemeente extra be-
schikbaar moet stellen is onderzoek nodig. Er moet een jaarlijkse ‘armoedemonitor’ komen, die de 
stopgezette ‘monitor lage inkomens’ vervangt. 

4. De gemeente moet huishoudens met een laag inkomen actief benaderen en voorlichting geven over 
inkomensondersteunende regelingen.

5. De capaciteit van de financiële winkel, waar mensen met geldproblemen terecht kunnen, moet ge-
waarborgd worden. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan.

6. De gemeente moet er alles aan doen om het aantal mensen dat een beroep moet doen op de voed-
selbank en non-food bank te verminderen.  Zolang  dergelijke hulp  nodig is moet deze worden 
ondersteund, bijvoorbeeld door voldoende uitgiftepunten te verzorgen. Zeker nu het aantal cliënten 
toeneemt en er een teruglopende aanvoer van producten is, is gemeentelijke steun belangrijk. 

7. Er wordt geïnvesteerd in de daklozenopvang en het aantal slaapplaatsen bij de nachtopvang wordt 
uitgebreid.

8. Er worden in Delft geen nieuwe kantoren gebouwd zolang er in Delft en in de omgeving van Delft nog 
sprake is van structurele leegstand.  

9. De gemeente moet er op toezien dat wanneer een huurder zijn huis moet verlaten omdat de verhuur-
der een student met campuscontract wil plaatsen, dit volgens de regels gebeurt. De gemeente moet 
samen met de verhuurder een passende nieuwe woning voor deze huurders zoeken. 

10. De gemeente gaat leegstand van kantoren, winkels en huizen actief registreren, zoals vastgelegd in 
de anti-kraak wet. Eigenaren worden verplichten een plan te maken om de ruimte weer in gebruik te 
nemen. Als dat niet lukt en de gemeente weet wel een nieuwe bestemming voor het pand, gaat ze dit 
aan de eigenaar opleggen.

11. Momenteel wordt erg veel verlies gemaakt op grond in de Harnaschpolder dat zal oplopen tot 50 
à 60 miljoen euro. Alles moet uit de kast gehaald worden om dat te voorkomen, mogelijk door het 
openbreken van contracten met ontwikkelaars voor alleenrecht op bouwen. Er mag geen  schijnop-
lossing geboden worden door alleen  dure woningen te bouwen.

12. Er moet een onderzoek komen naar woningbehoefte, rekening houdend met inkomen. Zo kunnen die 
woningen gebouwd worden waar vraag naar is. De gemeente moet zich niet meer specifiek richten 
op het naar Delft trekken van mensen die een dure woning willen kopen. 

13. Bij nieuwbouw moet minimaal 30% betaalbare sociale huurwoningen en 10% sociale koopwonin-
gen gebouwd worden. Er komt er voor elke sociale huurwoning die gesloopt of verkocht wordt een 
nieuwe terug. Woningen van verschillende prijsklassen worden zoveel mogelijk gemengd gebouwd.

14. De mogelijkheid tot oprichten van een gemeentelijk woningbedrijf wordt onderzocht. Een woning-
bedrijf van en voor de huurders zodat die weer voldoende invloed krijgen. Op die manier kunnen 
topinkomens en zeer risicovolle projecten worden voorkomen en kan de gemeente weer voldoende 
toezicht houden.

15. Renovatie gaat voor sloop. Door het renoveren van woningen blijven deze niet alleen behouden voor 
de doelgroep, maar blijft tevens de sociale samenhang van een wijk intact.

16. Het tekort aan studentenwoningen moet vooral aangevuld worden met groepswoningen, in plaats 
van zelfstandige wooneenheden. Buitenlandse studenten worden niet in afgezonderde complexen 
gehuisvest, maar verspreid over alle studentenwoningen.

17. De gemeente moet zich inzetten om voldoende studentenwoningen en woningen voor niet aan de 
Technische Universiteit studerende jongeren beschikbaar te krijgen.

18. De gemeente zal zaken alleen nog maar in beslotenheid bespreken als het om personen gaat, of als 
de gemeente financiële risico’s loopt bij openbaarmaking, zoals bij onderhandelingen. Geheimhou-
ding mag niet misbruikt worden om zaken uit de publiciteit te houden, waarvan de inwoners van Delft 
zouden moeten afweten.
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2. ALLES IN DE BUURT
OVER WELZIJN, WIJKEN EN VERKEER

Een levendige, gezellige, maar ook opgeruimde en veilige buurt. Een buurt met voldoende voorzie-
ningen als winkels, scholen en een buurthuis. Dat zijn de buurten die de SP graag ziet. Als mensen 
elkaar kennen en tegenkomen, vergroot dat de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit. Daar-
naast is een leuke, goed bereikbare buurt vanzelf aantrekkelijk om in te komen wonen –zonder dat er 
dure projecten en reclamefolders nodig zijn om bewoners te zoeken. 

De afgelopen jaren heeft de gemeenten de wijken in de kou laten staan: een derde van de buurthui-
zen werd gesloten, de bibliotheek in Tanthof werd wegbezuinigd, buslijnen verdwenen en de water-
speeltuinen, kinderboerderijen en het natuur- en milieu educatiecentrum de Papaver worden gepri-
vatiseerd en zwaar gekort. Steeds meer voorzieningen zijn alleen nog te vinden in de binnenstad. De 
historische binnenstad is belangrijk voor Delft en moet behouden blijven, maar dit betekent niet dat 
andere wijken minder belangrijk zijn. Er hoort geen onderscheid te worden gemaakt tussen de wijken 
als het gaat om voorzieningen en openbaar groen. Daarnaast horen ook zorg en veiligheid op buurt-
niveau georganiseerd te worden, met voldoende zorgcentra en in iedere wijk een politiepost.

De SP wil dat mensen zich weer betrokken voelen bij hun eigen buurt en serieus genomen worden 
door de gemeente. Bij bouw- en herstructureringsplannen en werkzaamheden zoals rond het nieuwe 
spoor moet er daarom meer, eerder en beter overleg komen.

ONZE VOORSTELLEN:

1. De nieuwe welzijnsorganisatie Participe blijft rechtstreeks door de gemeente aangestuurd worden. De 
SP wil dat het welzijnswerk democratisch wordt aangestuurd. 

2. De gemeente heeft teveel buurthuizen gesloten. Elke buurt heeft recht op een eigen buurthuis. Buurt-
huizen die op initiatief van bewoners (opnieuw) worden opgericht, moeten financieel worden onder-
steund door de gemeente.  

3. Het is mooi als vrijwilligers zich inzetten om leuke activiteiten te ontplooien met mensen met een 
beperking, maar dit mag niet ten koste gaan van de professionele begeleiding bij dagbesteding en/
of de activiteiten in buurthuizen. Vrijwilligers in de buurthuizen moeten dus niet structureel worden 
ingezet voor de dagbesteding van deze mensen.

4. In iedere buurt hoort een speelplek, 3% van de ruimte in woonwijken hoort hiervoor gebruikt te wor-
den.

5. Avalex (de organisatie die voor Delft en vijf andere gemeenten het huishoudelijk afval ophaalt) is de 
afgelopen tijd slecht bestuurd, wat de deelnemende gemeenten miljoenen heeft gekost. De gemeen-
te Delft moet onderzoeken of het niet beter weer zelf het ophalen van het huisvuil kan organiseren.

6. In elke wijk komt een politiepost waar mensen op een laagdrempelige manier in contact kunnen 
komen met de wijkagent. De gemeente streeft ernaar dat iedereen zijn wijkagenten kent en weet te 
vinden.

7. Er komt een plan ‘inspraak in de buurt’ waarin wordt geregeld hoe en op welke manier bewoners ge-
raadpleegd worden bij bouwplannen en werkzaamheden, buurtactiviteiten, onderhoud en veiligheid. 

8. Inspraak bij bestemmings- en bouwplannen wordt door de gemeente georganiseerd en niet door de 
ontwikkelaar.

9. De kwaliteit van het openbaar groen wordt in alle wijken op peil gehouden. Het is mooi als bewoners 
hiervoor zelf zorg dragen, maar op plekken waar dit niet gebeurt mag geen verloedering optreden.
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10. De bezuinigingswoede op (buurt-)voorzieningen zoals bibliotheek, zwembaden, natuur- en milieu 
educatie, speeltuinen, kinderboerderijen en buurthuizen wordt gestopt. We sluiten geen voorzienin-
gen en bekijken hoe we de voorzieningen die nog open zijn verder kunnen verbeteren.

11. Cameratoezicht wordt waar mogelijk stopgezet of zeer terughoudend toegepast. Het geld kan beter 
gebruikt worden voor wijkagenten en politieposten. 

12. Openbaar vervoer moet niet alleen gericht zijn op woon-werkverkeer. Bus- en tramlijnen in de ver-
schillende wijken worden behouden. 

13. De gemeente moet meer maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen voor (brom-) fietsers, 
voetgangers en rolstoelers/scootmobielen bij tijdelijke verkeerssituaties door werkzaamheden. Voor-
beelden van maatregelen zijn opgenomen in het voorstel dat de SP hierover heeft ingediend.

14. Teveel auto’s in de binnenstad leveren overlast en milieuproblemen op. De binnenstad moet dus 
‘autoluw’ blijven en er moet onderzocht worden hoe dit beter georganiseerd kan worden. De zoge-
naamde ‘pollers’ die auto’s buiten het gebied moeten houden, worden alleen toegepast waar ze goed 
werken.  

15. De gemeente gaat onderzoek doen of ze zelf de RegioTaxi kan uitvoeren, en houdt tot die tijd het 
functioneren van dit vervoer goed in de gaten.

16. Uit noodzaak buiten de rekken geplaatste fietsen worden niet verwijderd zolang ze geen gevaar ople-
veren, wel moeten er regelmatig ‘wrakkenacties’ zijn. 

17. Het aantal en de plaatsing van gehandicaptenparkeerplaatsen wordt geëvalueerd en zo nodig wor-
den er meer van deze parkeerplaatsen aangelegd. 

18. Vergunningparkeren wordt alleen ingevoerd als bewoners dit zelf willen, en voor een betaalbaar tarief.
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3. MENSELIJKE 
 WAARDIGHEID VOOROP

OVER ZORG EN GEZONDHEID

Je kiest er niet voor om zorg nodig te hebben, het overkomt je. Alle Delftenaren hebben recht op 
goede zorg. Zij zouden zich er niet druk over hoeven maken of ze wel voldoende uren hulp krijgen, 
wat zij terug moeten doen voor de stad of hoe zij hun hulpmiddelen moeten betalen. Toch is dit in-
middels de realiteit.  

Steeds meer soorten zorg vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.  Na de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO) waaronder onder andere de thuiszorg valt, wordt de gemeente 
nu ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg en bijzondere ziektekosten (AWBZ). De SP is voorstander 
van kleinschalig georganiseerde zorg en uitermate bezorgd over de enorme bezuinigingen die met 
deze zogenaamde decentralisaties op het bordje van de gemeente worden gelegd.  Het wordt zo 
onhaalbaar om zorg op een menswaardige manier uit te voeren, en het college moet zich dan ook 
op alle mogelijke manieren verzetten tegen deze bezuinigingen over de rug van onze ouderen, jeugd, 
zieken en gehandicapten. Bovendien zullen deze bezuinigingen tot een flink aantal ontslagen van 
werknemers in de zorg leiden.

Hoewel de kaalslag in de zorg is veroorzaakt door de landelijke regering, kan de gemeente hierin 
wel degelijk haar verantwoordelijkheid nemen. In plaats van de bezuinigingen te accepteren als ‘een 
uitdaging’ zou het collegebestuur moeten opkomen voor haar inwoners.

ONZE VOORSTELLEN: 

1. Delft moet in navolging van andere gemeenten openbaar afstand nemen van de bezuinigingen op de 
WMO, AWBZ, jeugdzorg en de Participatiewet. Het gemeentebestuur moet een brandbrief naar de 
Tweede Kamer en het Kabinet sturen. 

2. Het gemeentebestuur verzet zich vervolgens samen met haar inwoners en de comité’s ‘Wij zijn de 
Zorg’ en ‘Zorg voor Elkaar’ tegen de kabinetsplannen op gebied van zorg. 

3. Er moet voor de komende jaren extra budget vrij gemaakt worden voor de uitvoering van de AWBZ 
en thuiszorg in Delft, om de grote onzekerheid binnen de zorg op te vangen.

4. De gemeente moet in overleg met zorginstelling Pieter van Foreest de voorgenomen sluiting van bijna 
alle verzorgingstehuizen in Delft terugdraaien. Zo lang er geen acceptabel alternatief is moet het aan-
tal plaatsen in deze tehuizen gehandhaafd worden. 

5. De eigen bijdrage voor thuiszorg en hulpmiddelen wordt zo laag mogelijk gehouden. Op termijn hoort 
de eigen bijdrage te worden afgeschaft. 

6. Zolang thuiszorg verplicht moet worden aan besteed, moeten kwaliteit van de zorg en arbeidsvoor-
waarden voor werknemers zwaarder wegen dan de kosten

7. De indicatiestellingen voor alle soorten zorg worden bij mensen thuis uitgevoerd en niet telefonisch. 
Indicatiestellingen moeten erop gericht zijn mensen de juiste zorg aan te bieden, niet om de zorg die 
iemand ontvangt te beperken.   

8. Er komt een onderzoek naar het functioneren van de indicatiestelling voor een gehandicaptenpar-
keerkaart. De eigen bijdrage voor deze keuring wordt de komende jaren niet verhoogd.
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9. Geld voor zorg, moet daadwerkelijk aan zorg worden uitgegeven. De gemeente moet ook het budget 
voor de jeugdzorg ‘oormerken’, zodat het niet aan andere zaken uitgegeven kan worden. Marktwer-
king in de jeugdzorg wordt voorkomen.

10. Zorg is maatwerk en moet kleinschalig zijn. De gemeente moet niet alleen met grote zorgverleners 
in gesprek gaan over het vormgeven van de (jeugd)zorg in Delft, maar ook de kleine instellingen  en 
ZZP’ers een kans geven, zodat er een meer divers aanbod ontstaat.

11. Discriminatie op basis van geaardheid, sekse, uiterlijk of afkomst moeten we in Delft niet tolereren. 
De gemeente helpt discriminatie aan te pakken via de juiste instanties.
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4. SCHOON EN 
 TOEKOMSTBESTENDIG

OVER MILIEU EN DUURZAAMHEID

Ons milieu is van levensbelang. Delft ligt in een druk bevolkt gebied en de natuur- en lucht-kwaliteit 
staan daardoor steeds meer onder druk. Om gezond en prettig te kunnen leven zijn bescherming van 
stadsgroen, natuurgebieden en landschappen erg  belangrijk.

Het beschermen van natuurgebieden is anno 2014 echter niet meer genoeg. De samenleving moet 
op allerlei manieren duurzamer worden om ook in de toekomst te kunnen blijven functioneren. Om-
gaan met grondstoffen, CO2-uitstoot, energie-, water- en voedsel-voorziening zijn daarbij belangrijke 
speerpunten. 

Bij haast alles wat de gemeente doet komen milieu-overwegingen kijken. Maar om van Delft echt een 
toekomstbestendige stad te maken, moet de gemeente veel harder aan de slag. Er is bij natuur- en 
milieuorganisaties heel veel kennis en kunde  aanwezig, maar het stadsbestuur werkt nauwelijks 
samen met deze organisaties. Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen jaren veel mooie ambities 
opgeschreven die nooit waargemaakt zijn. Ondertussen worden inwoners en bedrijven niet voldoen-
de door de gemeente gestimuleerd om duurzame keuzes te maken. Het is dus tijd om mooie woor-
den om te zetten in concrete daden!

ONZE VOORSTELLEN:

1. De SP staat volledig achter de doelstelling dat Delft in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De gemeente 
moet zorgen dat het terugdringen CO2 uitstoot daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

2. Er komt een nieuw actieplan over het inzetten van duurzame energie in Delft, waarin samenwerking 
wordt gezocht tussen de gemeente, universiteit, bedrijven en bewoners. Er worden duurzame ener-
gieprojecten gerealiseerd als onderdeel van het behalen van de klimaatdoelstellingen.   

3. Er komt een permanent ‘groen’ platform, waarin gemeente én natuur- en milieu-bewegingen  zitting 
hebben. Het platform houdt zich bezig met het verbeteren van het milieu en de leefomgeving in en 
om Delft, het onderhoud daarvan en uitbreiding van de biodiversiteit.

4. Bij nieuwe bestemmingsplannen wordt aandacht besteed aan de verbindingen tussen verschillende 
natuurterreinen. 

5. Er wordt een stadsmoestuin aangelegd in het gebied rondom het spoor dat de komende jaren wordt 
bebouwd. Deze draagt bij aan de beschikbaarheid van lokale producten en doet dienst als een edu-
catieve plek over het verbouwen van voedsel  

6. Delft maakt een aantrekkelijke fiscale regeling voor bedrijven die aantoonbaar duurzaam produceren 
en/of ondernemen. 

7. De gemeente moet een actieplan maken om de luchtkwaliteit in Delft te verbeteren
8. Bedrijvigheid aan het water (bijvoorbeeld langs de Schie) moet worden bevorderd, zo kan het vervoer 

daarvoor effectief en milieuvriendelijk plaatsvinden.
9. Bij alle aanbestedingen waar het van toepassing is, wordt een eis opgenomen over het gebruik van 

duurzame, milieuvriendelijke materialen en het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke productie-
middelen.
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10. Het beleid op dierenwelzijn, dat er enkele jaren terug op initiatief van de SP kwam, wordt geactuali-
seerd en doorgezet.

11. De aandelen Eneco van Delft mogen niet verkocht worden. Zo houden we zeggenschap over onze 
energievoorziening.

12. De gemeente moet er voor zorgen dat er meer afval gescheiden wordt ingezameld zodat dit gerecy-
cled kan worden. Dat is beter voor het milieu én levert geld op, blijkt uit recent onderzoek. Delft pres-
teert momenteel onder het landelijk gemiddelde. Voor het apart inzamelen van kunstof afval worden 
afspraken gemaakt met de detailhandel, die hiervoor verantwoordelijk is. 

13. Zeker nu de snelweg A4 is aangelegd door Midden-Delfland, mag geen verdere aantasting van het 
gebied plaatsvinden.
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5. SAMEN DE CRISIS UIT
OVER ONDERNEMEN, ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

Het Delftse gemeentebestuur houdt zich graag bezig met ‘de kenniseconomie’, maar is erg eenzijdig 
geïnteresseerd in hoger opgeleiden in de techniek en mensen en bedrijven met een goed gevulde 
portemonnee. Slechts een kleine groep bedrijven profiteert hiervan, tegen hoge kosten. Lager opge-
leiden, jongeren die niet aan de TU studeren en ondernemers in andere bedrijfstakken of zonder de 
juiste contacten worden te vaak vergeten.

Dure projecten moeten bijdragen aan meer banen in Delft als ‘kennisstad’, maar ondertussen is er 
nog nooit een euro van terug gezien in de Delftse begroting en is de werkloosheid sinds 2010 alleen 
maar toegenomen. Tenzij de gemeente daar rente voor ontvangt vindt de SP het financieren van be-
drijven geen overheidstaak. Veel van de huidige subsidies voor ‘Delft kennisstad’ komen daar wel op 
neer. Bedrijven in Delft worden beter geholpen door goede wijken, duidelijke regels, goede infrastruc-
tuur en parkeerbeleid, goede bestemmingsplannen en hulp bij huisvesting. Zonder dat de gemeente 
daar ook voor betaald.

De SP vindt dat de gemeente af moet van de ouderwetse opvatting dat het trekken van grote bedrij-
ven naar de stad de enige mogelijkheid is om werkgelegenheid te creëren en de economie draaiende 
te houden. Onderzoek toont aan dat juist het investeren in de koopkracht van lagere en middeninko-
mens tot economische groei leidt. Volgens de SP moet de gemeente inzetten op de schaal die past 
bij Delft: de middelgrote bedrijven aan de Schieoevers en de kleinere ondernemers. 

ONZE VOORSTELLEN:

1. Bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijventerrein Technopolis moeten ook toegankelijk zijn voor onder-
nemers buiten de technische- en creatieve sector.

2. Omdat het volledig onduidelijk is wat het effect is van het WFIA (WestHolland Foreign Investment 
Agency), stapt Delft hier uit.

3. Grote bedrijven (> 200 werknemers) zijn welkom in Delft. Zij zijn bij uitstek in staat om een maat-
schappelijke bijdrage te leveren. De gemeente vraagt van deze bedrijven een plan voor Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen waarin zij aangeven wat ze voor de stad doen.

4. Het verruimen van openingstijden van winkels gaat ten koste van kleine ondernemers en werkne-
mers. Winkels buiten de binnenstad moeten op één vaste dag gesloten zijn.

5. Ondernemers moeten net als inwoners eerder en beter betrokken worden bij nieuwbouwplannen en 
werkzaamheden in de buurt van hun bedrijf. 

6. De gemeente probeert het ‘stapelen’ van opdrachten in aanbestedingen te voorkomen, zodat ook 
kleinere ondernemingen in aanmerking komen voor deze opdrachten. 

7. De nadeelcompensatieregeling voor ondernemers in het gebied rond het nieuwe spoor moet worden 
versoepeld.

8. Bij aanbestedingen wordt bekeken of het mogelijk is een eis op te nemen waarmee de werkgelegen-
heid voor Delft kan worden bevorderd en stageplaatsen kunnen worden gecreëerd.

9. De uitgaven aan externe medewerkers mogen niet meer zijn dan tien procent van de personeelskos-
ten van de gemeente Delft. 

10. Delft moet zich uitspreken voor legalisering van softdrugs.
11. De gemeente probeert te zorgen voor een gevarieerd winkelaanbod, in samenwerking met de ver-

huurders van windelpanden.
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12. De gemeente gaat leegstand van kantoren en winkels actief registreren, zoals vastgelegd in de anti-
kraak wet. Eigenaren worden verplichten een plan te maken om de ruimte weer in gebruik te nemen. 
Als dat niet lukt en de gemeente weet wel een nieuwe bestemming voor het pand, gaat ze dit aan de 
eigenaar opleggen.

13. De gemeente gaat erop toezien en bedrijven ook helpen om mensen met een arbeidsbeperking in 
dienst te nemen, zoals wordt bepaalt in de nieuwe participatiewet.

14. Er is in Nederland een veel te groot aanbod van winkelruimte. De gemeente richt alleen nog nieuwe 
winkelgebieden in, als uit onderzoek ook blijkt dat daar behoefte aan is. Als er vervolgens winkelge-
bieden in onbruik geraken door het nieuwe aanbod, dan wordt ervoor gezorgd dat de huidige winke-
liers naar het nieuwe gebied kunnen verhuizen.
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6. LERING EN VERMAAK
OVER CULTUUR EN EDUCATIE

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol als het gaat om educatie, het ontmoeten van verschil-
lende mensen en natuurlijk gewoon plezier maken. De SP vindt het daarom belangrijk dat musea, 
theaters en evenementen toegankelijk worden en blijven voor iedereen. Het gaat dan om betaalbaar-
heid, laagdrempeligheid en de mogelijkheid om zelf mee te doen. 

Veel Delftse verenigingen en organisaties zetten zich dagelijks enorm in om kinderen en volwassenen 
wat bij te brengen én te vermaken. Of het nu op gebied van sport, muziek of lezen en schrijven is, 
zij leveren een hele belangrijke bedrage aan de stad. De gemeente moet deze organisaties serieus 
nemen en waar mogelijk ondersteunen. 

Educatie is meer dan leren lezen, schrijven en rekenen. Naast de kwaliteit van het onderwijs zou 
de gemeente ook het aanbod voor de ontwikkeling van kinderen op andere vlakken moeten blijven 
bewaken. Onder andere schoolzwemmen, het fietsexamen, maatschappelijke stages en natuur- en 
milieueducatie kunnen dan in Delft beschikbaar blijven. De grotere instellingen als Bibliotheek DOK, 
de academie voor de kunsten VAK en Theater de Veste hebben de afgelopen jaren waardevolle initi-
atieven genomen om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met kunst en cultuur. Ook dat is 
een belangrijke vorm van educatie die in Delft moet blijven bestaan. 

ONZE VOORSTELLEN:

1. Evenementen als de het Jazz-festival en Westerpop zijn voor iedereen vrij toegankelijk en dragen 
enorm bij aan de Delftse cultuur. De gemeente moet deze evenementen jaarlijks blijven ondersteunen 
zodat ze van hoge kwaliteit en toegankelijk kunnen blijven voor iedereen.

2. Van sport-, muziek-, en andere culturele verenigingen mag geen extra ‘maatschappelijke bijdrage’ of 
extra hoge kosten voor locatiehuur gevraagd worden. 

3. Theater de Veste en Bibliotheek DOK hebben een grote educatieve bijdrage voor jong en oud. De 
komende jaren mag geen cent meer bezuinigd worden op de bibliotheek en het theater.  

4. Er moet onderzocht worden of de gemeentelijke musea gratis toegankelijk kunnen worden voor 
iedereen. 

5. Toegang tot de grote monumenten moeten gratis worden voor jongeren tot en met 18 jaar.
6. Delft moet startende kunstenaars ondersteunen, eventueel door atelierruimte beschikbaar te stellen.
7. De bezuinigingswoede op (buurt-)voorzieningen zoals bibliotheek, zwembaden, natuur- en milieu 

educatie, speeltuinen, kinderboerderijen en buurthuizen wordt gestopt. We sluiten geen voorzienin-
gen en bekijken hoe we de voorzieningen die nog open zijn verder kunnen verbeteren.

8. Delft hoort een eigen poppodium te hebben, met oefenruimte voor beginnende bands en muziekver-
enigingen.

9. Er moet een goed en compleet Delfts museum voor oude en moderne kunst komen, “Van Jan 
Schoonhoven tot Vermeer”. 

10. De gemeente moet meer doen om de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs in Delft in de 
gaten te houden.

11. De gemeente moet met de scholen in het voortgezet onderwijs in gesprek gaan om de maatschap-
pelijke stages voor scholieren, en voor het Delftse vrijwilligerswerk, te behouden.
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7. WERELDSTAD
OVER DELFT EN SAMENWERKING

De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden. Het is niet meer dan logisch dat de ge-
meente voor een aantal van die taken kijkt hoe ze die samen met buurgemeenten kan oplossen. Dat 
kan efficiënter of goedkoper zijn. Maar er zijn ook een hoop slechte ervaringen met dergelijke samen-
werkingsverbanden. Door het delegeren van taken naar het Stadsgewest Haaglanden bijvoorbeeld, 
ontstonden problemen waar Delft niets meer aan kon veranderen. 

Het is belangrijk dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de inwoners van Delft genomen worden, zodat 
we zeggenschap blijven hebben over onze stad. Samenwerking moet wat de SP betreft dus alleen 
plaatsvinden op terreinen waar dat nodig is. Dat kan zijn omdat het om grensoverschrijdende zaken 
gaat, zoals het openbaar vervoer of natuur en milieu. Het kan zijn dat er veel specialistische kennis 
nodig is, zoals bij delen van de jeugdzorg, of er kan sprake zij van een taak die gezamenlijk goedko-
per uit te voeren is. In dat laatste geval moet de samenwerking ook aantoonbaar tot een bezuiniging 
leidden. In het verleden is dat vaker mis gegaan, denk aan het gezamenlijk ophalen van het huisvuil 
door Avalex dat niet goedkoper bleek.

ONZE VOORSTELLEN:

1. De gemeente werkt volgens het principe: lokaal wat kan, bovenlokaal (regionaal) wat moet. Op ge-
bied van openbaar vervoer, natuur en milieu moet goed samengewerkt worden met andere gemeen-
ten en de provincie.  

2. Delft mag niet deelnemen aan de nieuwe ondemocratische Metropoolregio. De gemeente moet inzet-
ten op een samenwerkingsverband in de regio dat zich alleen met openbaar vervoer en ruimtelijke 
ordening bezig houdt, en waarvan de leden een afspiegeling zijn van de gemeenteraden. De verant-
woordelijkheid ligt bij de lokale gemeenteraden. 

3. De samenwerking tussen Delft en Rijswijk begint steeds meer op een fusie van de gemeenten te lij-
ken. Er mogen geen diensten en voorzieningen meer samengevoegd worden zonder dat de inwoners 
van zowel Delft als Rijswijk zich in een referendum positief hebben uitgesproken  voor zo’n fusie. 

4. De gemeente moet plannen vanuit de landelijke overheid niet langer als een voldongen feit zien, 
maar zich waar nodig uitspreken tegen de regeringsplannen en hierin de samenwerking met andere 
gemeenten zoeken.
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8. GELD VERDIENEN
DE BEZUINIGINGEN DIE EEN SOCIALER DELFT MOGELIJK MAKEN

Delft staat er financieel gezien slecht voor. De gemeente heeft voor allerlei prestigeprojecten veel 
risico’s genomen en daar betalen de inwoners van de stad nu de tol voor. Peperdure of slecht uitge-
voerde projecten als het Bedrijvenschap Harnaschpolder, de woningbouwlocatie Harnaschpolder, 
Technopolis, het nieuwe Stadskantoor, de Spoorzone, Station Zuid, Poptahof en Avalex hebben 
ongeveer 100 miljoen euro gekost. Daarom moet Delft nu 250 euro per inwoner per jaar meer bezui-
nigen dan vergelijkbare gemeenten. 

Voor de SP is het altijd duidelijk geweest dat de financiële risico’s op deze projecten veel te groot 
zijn.. De gemeente heeft bij de start van veel van deze projecten slechte afspraken gemaakt, die nu 
leiden tot hoge kosten. Delft  moet meer aan de lange termijn denken: geen prestigeactiviteiten meer 
en geen enorme financiële risico’s. Dat scheelt een hoop geld.

Ook op andere gebieden valt geld te verdienen. Bijvoorbeeld in de afvalscheiding en recycling, waar 
ook de voedselindustrie graag haar verantwoordelijkheid neemt. Ook het stoppen van het subsidië-
ren van pandeigenaren wiens winkelruimte leeg staat levert geld op. Tegelijkertijd kan de gemeente 
dwangsommen opleggen als die eigenaren niet snel een nieuwe bestemming voor het pand zoeken. 
Het voorkomen van (financiële) problemen bij mensen die het moeilijk hebben leidt op termijn tot 
besparingen bij bijvoorbeeld de daklozenopvang of geestelijke gezondheidszorg. 

De SP kiest er voor te investeren in de voorzieningen en de inwoners van Delft en dat betekent dat 
er geen geld meer is voor het subsidiëren en financieren van een kleine groep bedrijven. We korten 
op stadsmarketing en een aantal bouwprojecten. We ontkomen er niet aan om ook te bezuinigen op 
taken die  wel belangrijk zijn, zoals het onderhoud van wegen. Maar politiek is keuzes maken. En de 
SP kiest voor gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. 

ONZE VOORSTELLEN:

1. Het budget voor stadsmarketing wordt voor belangrijkere zaken ingezet.
2. Budgetten van verschillende projecten die vallen onder de noemer ‘kenniseconomie’ worden ver-

laagd of ingetrokken. Denk aan de WFIA, TIC Delft en YES! Delft.
3. Er wordt bezuinigd op de economie- en netwerk-projecten voor de binnenstad.
4. Het cameratoezicht in de stad wordt niet verlengd.
5. Het budget voor het onderhoud van wegen wordt iets verlaagd.
6. We hebben in Delft geen prestigeprojecten nodig. Bij de start van nieuwe grote projecten wordt 

voortaan een goede, openbare risicoanalyse uitgevoerd om financiële problemen te voorkomen.
7. Het budget voor de inrichting van het nieuwe stadskantoor wordt verlaagd. 
8. Inspraak bij bestemmings- en bouwplannen wordt door de gemeente georganiseerd en niet door de 

ontwikkelaar.
9. Externe diensten zoals bijvoorbeeld afvalverwerking (Avalex), regiovervoer (RegioTaxi) en schoon-

maak kunnen mogelijk goedkoper uitgevoerd worden door de gemeente zelf. Er wordt onderzocht 
wat de mogelijkheden en opbrengsten zijn. 

10. Door te investeren in budgethulp en armoedebestrijding voorkomen we dat mensen in de problemen 
komen én voorkomen we uitgaven van de gemeente aan (geestelijke) gezondheidszorg, opvang, 
handhaving, etc.
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11. De vergoedingen voor raadsleden worden maximaal verlaagd.
12. De gemeente een stelt een maximum salaris vast (maximaal de Balkenendenorm) voor bestuurders in 

de (semi-)publieke instellingen waar de gemeente zaken mee doet, zoals scholen en zorginstellingen.
13. De salarissen/vergoedingen van Burgemeester & Wethouders worden verlaagd.
14. Er wordt bezuinigd op de inhuur van externen door de gemeente. Waar mogelijk worden taken door 

gemeentemedewerkers zelf uitgevoerd.
15. Het stadsgewest Haaglanden wordt gekort op de bijdrage voor de algemene bedrijfsvoering. Het-

zelfde geldt voor de nieuwe Metropoolregio.
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