Gemeente Delft
t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 78
2600 ME Delft
Betreft: Advies n.a.v. nota ‘Iedereen Delftenaar’
Datum: 20 februari 2020
Geacht College,
Met interesse hebben wij kennis genomen van de kaderbeleidsnota Iedereen Delftenaar, over
respectvol samenleven, vrijheid en gelijke kansen. Graag reageren wij op deze beleidsnota.
Wij waarderen en ondersteunen u in de keuze van het motto van de beleidsnota maar
constateren dat de nota zelf onvoldoende duidelijk maakt hoe uw beleid hieraan gestalte gaat
geven.
Dat heeft te maken met een aantal factoren:
-

De toon van de nota doet geen recht aan de werkelijkheid zoals die ook door veel
burgers ervaren wordt. Een analyse van positieve ontwikkelingen, naast weerstanden
en uitdagingen als basis van een kadernota zorgt voor een beter fundament dan Delft,
een stad met nu meer dan 100.000 zeer diverse inwoners, in de nota neer te zetten als
‘een warm thuis waar lieve Delftenaren nieuwkomers met raad en daad bijstaan, een
altijd gezellige, ruimhartige stad die voor een ieder een groot hart heeft’.
Dit staat ook in schril contrast met berichten die ons bereiken over schrijnende situaties
waarin statushouders soms verkeren door het huidige beleid, de uitvoering daarvan en
de toegankelijkheid. Ook oog hebben voor die werkelijkheid is wat ons betreft
noodzaak.

-

In de nota is niet altijd duidelijk om welke burgers het gaat. Het gaat over burgers,
inwoners, maar ook over: arbeiders, studenten en wetenschappers, oud-, nieuwkomers,
mensen met een migratie achtergrond, mensen met verschillende achtergronden, een
mix van mensen en achtergronden, Delft als voorstad en expatgemeente, Nederlandse
etniciteit, buitenlandse etniciteit, migranten, nieuwkomers, tweede generatie niet
westerse migranten, gesloten en behoudende families, stadsgenoten met een andere
achtergrond, vluchtelingen, statushouders, minder kansrijke inwoners, zelforganisaties,
mannen, vrouwen, jongeren, meisjes, jongens, ouderen.
Heldere terminologie en specifieke duiding van welke burgers wanneer bedoeld worden,
is o.i. van belang bij het onderbouwen, vormgeven en uitvoeren van beleid en het
meten van vooruitgang. (NB: Wat betreft monitoring: het omnibusonderzoek achten wij
niet representatief genoeg omdat hier te weinig inwoners uit kwetsbare groepen aan
meedoen)
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-

Het beeld dat uit de nota naar voren komt is dat van een gemeente die nadrukkelijk
voor de regierol kiest en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid met
name neerlegt bij burgers en organisaties.
In welke mate en hoe (ook financieel) u hen ondersteunt, blijft voor ons een te grote
vraag. Daarbij willen we een kanttekening plaatsen bij de inzet van sleutelfiguren. Zij
kunnen een waardevolle bijdrage leveren maar vertegenwoordigen niet alle burgers van
een gemeenschap, dat geldt ook voor zelforganisaties.

-

Waarom wordt er gesproken over Delvenaren en Delftenaren (2, pag.8), over oorlog en
vrede (pag. 12, 4.5 pag. 17)? Deze woorden dragen niet bij aan een gevoel van
gelijkwaardigheid, maar roepen beelden op van tegenstelling en strijd.

-

Wij vinden het een gemis dat diverse andere nota’s waarmee deze nota samenhangt
nog niet beschikbaar zijn.

-

Wij waarderen de plannen rondom opvoeden en onderwijs.

-

Uiteraard zijn we blij met de positieve voorbeelden uit uw nota (pag.7,9,13), maar ook
een voorbeeld van waar het schuurt (zoals bij toegankelijkheid, (on)professionaliteit)
had meer recht gedaan aan het duidelijk maken van de uitdaging waar de stad voor
staat.

-

Wij onderschrijven het belang van een gezamenlijke taal, èn van het belang van inleven
in de ander, luisteren en respecteren.

Uw insteek op de kernwaarden vrijheid, gelijkheid en verbinden ondersteunen we en wij
denken graag verder met u mee over hoe we het (samen)leven in Delft voor alle inwoners
kunnen verbeteren.
Met vriendelijke groet,

Harry ter Braak
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Delft
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