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Gemeente Delft  

t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 78  

2600 ME Delft  

 

 

Betreft: Advies op het Herstelplan ‘Delft in balans’ 

 

  

Datum: 22 maart 2021  

 

 

Geacht College,  

 

Onlangs ontvingen wij van u het Herstelplan ‘Delft in balans’. Onderstaand geven wij u een korte 

reactie hierop. 

 

Als ASD begrijpen wij dat, om als gemeente ongebonden – los van provinciaal toezicht – te 

kunnen opereren, een bezuinigingsoperatie onvermijdelijk is.  

 

Wij als ASD zijn blij dat u in dit herstelplan uitgaven in en voor het sociaal domein voorrang 

geeft boven investeren in het Prinsenhof.  

 

Wij hebben als ASD al eerder benoemd dat in Delft de basis niet voldoende op orde is als het 

gaat om hoe de gemeente in de wijken de contacten heeft georganiseerd en hoe mensen in de 

wijken, als zij die wijk niet uit (kunnen) komen, elkaar toch op een laagdrempelige manier in 

hun wijk kunnen ontmoeten.  

Concreet hebben wij zorgen over de voornemens om te bezuinigen op Delft voor Elkaar, DOK en 

de Border. Juist in deze tijd denken wij dat een goede sociale basis, gekenmerkt door 

ontmoeting en verbinding in de stad en in de wijken, steeds belangrijker wordt. Wij zijn 

verontrust over de ontwikkeling dat een groeiende groep burgers de aansluiting bij de 

samenleving mist en dat de kloof tussen overheid en burgers steeds groter wordt. Daarnaast 

denken wij dat ontmoeting en verbinding steeds belangrijker worden met het beleid dat meer 

kwetsbare mensen in plaats van in een speciale voorziening in de wijk gaan of blijven wonen 

(Langer en Weer Thuis). Isolement en vereenzaming liggen op de loer als niet ingezet wordt op 

versterking van de sociale basis. We vragen ons af of u met bezuinigingen op Werkse! zichzelf 

niet in de voet schiet en de kosten elders terug komen. 

 

U stelt verder bezuinigingen voor op het ambtelijke apparaat. Als ASD hebben we al eerder 

vastgesteld dat er onvoldoende capaciteit is voor de zaken die echt moeten gebeuren. Deze 

bezuiniging ziet de ASD dan ook als ongelukkige keuze. Met name in het domein Werk en 

Inkomen, waar enkele goed ingewerkte ambtenaren vertrokken én er extra taken afkwamen op 

de gemeente (uitvoering Tozo/ TONK/ opvang gedupeerden kindertoeslagaffaire/ uitbreiding 

schuldhulpverlening). Wij wensen u de wijsheid om daar te krimpen waar redelijkerwijs geen 

gevolgschade ontstaat voor wat betreft de uitvoering en/ of de werkdruk voor individuele 

ambtenaren. 
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Wij adviseren – met meenemen van het bovengenoemde – positief op dit herstelplan en 

vernemen graag van u hoe een en ander wordt meegenomen in de verdere uitwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Harry ter Braak 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Delft 


