
 

 

Amendement ‘alternatieve dekking uitvoeringsagenda fietsparkeren’ 
 

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 8 maart 2018 ter bespreking van de 

uitvoeringsagenda fietsparkeren Delft 2018 t/m 2021 
 

Besluit: 
 
Beslispunt 1: 
 
Akkoord te gaan met onttrekking uit Reserve Stad voor ongeveer € 1.000.000. Hiervan is 
ongeveer € 175.000 investering. Het overige deel betreft exploitatielasten. 
 
te wijzigen in 
 
Akkoord te gaan met bestemming van het rekeningresultaat 2017 voor ongeveer €1.000.000 
(circa € 175.000 is investering) ter voorlopige dekking van de uitvoeringsagenda en voor de 
posten die nu aangemerkt zijn als “meerjarig incidenteel” bij de begroting 2019 structureel 
dekking te zoeken.  
 
Mocht het rekeningresultaat 2017 onvoldoende zijn dan worden de benodigde middelen 
onttrokken aan de Algemene reserve.  
 
 
Toelichting: 
Aanvragen voor het Fonds 2040 (Reserve Stad) worden getoetst aan de hand van een 
aantal criteria. 1 daarvan is de mate waarin andere partijen bijdragen aan de realisatie van 
het project (cofinanciering). Voor de uitvoering van de uitvoeringsagenda fietsparkeren is niet 
of nauwelijks sprake van een bijdrage van derden.  
Het is wenselijk vast te houden aan de lijn dat cofinanciering een essentieel element is voor 
financiering van projecten vanuit fonds 2040 om met het beschikbare geld (75 mln) een 
multiplier effect te realiseren en grote investeringen van de grond te kunnen krijgen. Om die 
reden wordt voorgesteld financiering van de uitvoeringsagenda vanuit fonds 2040 af te 
wijzen, maar niet af te zien van de uitvoering van de agenda door tegelijkertijd een 
alternatieve dekking in te zetten. Die dekking wordt gevormd door het rekeningresultaat 2017 
dat volgens de inzichten bij de najaarsrapportage nog circa 12 mln zou bedragen. Met dit 
amendement spreekt de raad tevens de ambitie uit om voor de jaren vanaf 2019 de dekking 
van de exploitatielasten meerjarig te verwerken in de begroting zodat de maatregelen in 
principe structureel, dus ook na 2021, gedekt zijn (denk aan de bewaking van de 
fietsenstallingen). Het betreffende deel van het uit het rekeningresultaat onttrokken bedrag 
kan daarmee mogelijk vrijvallen in de algemene reserve. 
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