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Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,
U heeft op 31 maart jongstleden enkele vragen gesteld met betrekking tot
de nota 'Een stad met verschillen. Een verkenning van tweedeling en
meerdeling in Delft'.
die om deze verkenning vroeg - gaat een gesprek hierover
voeren. Metwie, wanneer en metwelk doel?

1. De raad

-

Het college kan deze vraag niet beantwoorden, aangezien de raad over
haar eigen agenda en werkzaamheden gaat. Echter, het was inderdaad de
bedoeling dat de raad naar aanleiding van deze nota in gesprek zou gaan
met de stad. De voorbereiding van deze beeldvormende sessie is echter
opgeschort vanwege de coronacrisis.

2. Het lijkt een tamelijk vrijblijvende verkenning. ls er in een vervolg
voorzien of is dit (mede) afhankelijk van het gesprek met de raad?
Deze nota is nadrukkelijk geen beleidsnota. Het doel van de nota was om te
voorzien in de vraag van de raad naar cijfers en een gedeeld vocabulaire
als het gaat om twee- en meerdeling. Het is aan de raad om te bepalen of
nadere beleidsactie in reactie op deze nota noodzakelijk is.
3. Komt er beleid naar aanleiding van deze verkenning? Zo ja, kriigen
wij dan een adviesaanvraag en/of worden we betrokken c.q.

geïnformeerd tijdens het proces?
Zie ons antwoord op vraag twee. Het college is nu niet voornemens om
nieuw beleid te formuleren als reactie op deze nota. De raad kan hiertoe
anders besluiten en mocht dit resulteren in nieuw beleid dan zal de ASD
natuurlijk te zijner tijd betrokken worden bij dit beleidsproces.

4. Wat is de rol van de gemeente Delft; hoe wordt daar invulling aan
gegeven? Alhoewel de gemeente het niet ziet als haar rol om
actiefldirect sturend op te treden: wie dan wel? En hoe wordt een en
ander dan gefaciliteerd?
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Dit is een zeer brede vraag om kort te beantwoorden, zeker vanwege de
vele dimensies die twee- en meerdeling in de Delftse samenleving kent. De
gemeente geeft via beleid kaders mee voor de uitvoering van de
gesubsidieerde maatschappelijke partners in de stad. ln het derde
hoofdstuk wordt geschetst hoe de gemeente Delft kan bijdragen aan het
voorkomen of tegengaan van de negatieve effecten van tweedeling.
Afhankelijk van het onderuverp sturen wij direct of indirect.

5. Het valt op dat het gebruikte cijfermateriaal veelal niet recent is en
hoofdzakel ijk afkom stig va n externe (la ndel ijke) bron nen/onderzoek.
Wij zijn benieuwd naar cijfers vanuit de gemeente Delft zelf.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van nationale bronnen die samen
een goed beeld geven van tweedeling. De oudste bron is van 2004, de
nieuwste van 2017. De resultaten van deze literatuurverkenning staan in
hoofdstuk í. ln het tweede hoofdstuk is deze kennis toegepast op de
Delftse situatie. Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van Delftse cijfers.
Meer Delftse cijfers zijn opengenomen in het bijlagenboek. Wij hebben
gekozen voor de meest recente cijfers. Dat was meestal 2O17 oÍ 2019.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Hoogachtend,
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