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5 Een vitale economie
We leven in één van de rijkste landen ter wereld met een zeer sterke econo-
mie. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, maar niet iedereen profiteert daar 
voldoende van. Want ook in Delft is armoede, heeft niet iedereen een baan 
en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie 
vindt dat niemand aan zijn of haar lot mag worden overgelaten. Dit vraagt 
om een actieve rol van de overheid als het gaat om het ondersteunen van 
mensen die het (tijdelijk) niet alleen redden. Ook in het versterken en facili-
teren van de regionale arbeidsmarkt dient de gemeente haar verantwoorde-
lijkheid te nemen. 

5.1 Economie
De Delftse economie bestaat voor een groot deel uit bedrijven waar veel hoog-
opgeleide, vaak technisch geschoolde, mensen werken. De aanwezigheid van de 
Technische Universiteit biedt voor deze bedrijven mooie kansen tot samenwer-
king.
Het is mooi dat er veel werk is voor hoogopgeleide mensen, maar de ChristenUnie 
vindt het belangrijk dat er werk is voor iedereen. Een economie is namelijk pas 
gezond als iedereen meedoet. Daarom vindt de ChristenUnie dat de gemeente 
zich niet alleen moet inzetten voor het naar Delft halen van kennisintensieve be-
drijven, maar ook ruimte moet bieden aan alle andere soorten bedrijven.
Zo is ook het MKB onmisbaar voor de werkgelegenheid en zijn bedrijven vanwege 
hun maatschappelijke inzet belangrijk voor de leefbaarheid in de stad. De Chris-
tenUnie wil daarom investeren in goede voorwaarden om te kunnen ondernemen 
in Delft. De gemeente dient zich op te stellen als een partner voor ondernemers. 
Niet om richting te wijzen, maar om te faciliteren.
 » Om samenwerking tussen kennisintensieve bedrijven te stimuleren wil de 

ChristenUnie deze bedrijven zoveel mogelijk clusteren op bedrijfsterreinen zo-
als Technopolis.

 » De ChristenUnie is voor samenwerken in de regio voor het aantrekken van be-
drijvigheid en het faciliteren van economische clusters van bedrijven en ken-
nisinstellingen (denk bijvoorbeeld aan een cluster waar onderzoek plaatsvindt 



naar en gewerkt wordt aan het bevorderen van de transitie naar schone ener-
gie).

 » Goede dienstverlening aan ondernemers via één (digitaal) loket moet worden 
gecontinueerd.

 » Inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk bij lokale of regionale bedrijven 
te gebeuren.

 » Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, de 
fiets en de auto.

 » De gemeente moet voorkomen dat ondernemers gedwongen worden om op 
zondag te werken.

 » Een dag om uit te rusten van het dagelijks werk is goed voor de samenleving. 
De zondagsrust wordt daarom zoveel mogelijk bevorderd. Het aantal koopzon-
dagen en bevoorrading van winkels op zondag willen wij zoveel mogelijk beper-
ken.

5.2 Werk
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoor-
delijkheid tot hun recht komen. In Delft zijn veel mensen werkloos en voor hen 
is het vaak moeilijk om aan een baan te komen. Er zijn daarnaast te veel mensen 
die ondanks dat ze een baan hebben, dichtbij of onder de armoedegrens leven. 
De ChristenUnie wil zich ervoor inzetten dat werkzoekenden een baan vinden en 
dat iedereen rond kan komen. Voor mensen met beperkingen moet het vanzelf-
sprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten. De 
gemeente zal zelf het goede voorbeeld moeten geven door mensen met een be-
perking in dienst te nemen en bedrijven hier ook actief in te stimuleren, o.a. door 
goed mee te denken met bedrijven over de (on)mogelijkheden.
 Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde. Zowel voor iemand zelf als voor de 
samenleving. De ChristenUnie stimuleert daarom vrijwilligerswerk en ziet dit ook 
als een belangrijk re-integratie instrument.
 » De gemeente zoekt in samenwerking met de sociale werkplaatsen en het be-

drijfsleven naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken.
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 » De gemeente zet zich actief in voor de re-integratie van mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. Hierbij is het doel dat mensen weer zo snel mogelijk 
zelfstandig of met wat hulp in een normale baan kunnen functioneren.

 » Misbruik van ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van 
reguliere arbeidsplaatsen moet worden aangepakt. 

 » Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij vindt 
de ChristenUnie het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op werk dat 
past bij de mensen. Mantelzorg of vrijwilligerswerk wordt ook gezien als tegen-
prestatie.

 » De Delftse aanpak van de participatieladder wordt doorgezet. Ook mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeten hulp krijgen van de gemeente 
om uit hun isolement te komen of actiever te worden.

 » De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het 
(vrijwilligers)werk te krijgen.

5.3 Inkomen
Mensen die geen werk hebben kunnen een beroep doen op de gemeente. Het is 
van belang vast te stellen dat een bijstandsuitkering zeker geen vetpot is. Ook on-
der werkenden is er armoede. Schrijnend is dat in Delft meer dan 2000 kinderen 
opgroeien in een gezin met een inkomen op of net boven bijstandsniveau en dat 
de ouders van vijfhonderd van deze kinderen voor hulp aankloppen bij de voed-
selbank. Veel van deze kinderen hebben ouders die werk hebben, maar ondanks 
dat nog steeds niet rond kunnen komen. De ChristenUnie wil armoede bestrijden 
en kansengelijkheid bevorderen. Armoede leidt vaak tot sociale problemen en 
slechtere schoolprestaties van kinderen.
 Om armoede te voorkomen moet in de eerste plaats ingezet worden op werk. 
Een betaalde baan is meestal (maar niet altijd) een goede manier om uit de armoe-
de te komen of te blijven. Te vaak zien we dat armoede een vicieuze cirkel is, en dat 
het doorgeven wordt van generatie op generatie. Dat willen we voorkomen.
 » De Delftpas blijft behouden en ook de mogelijkheid voor arme gezinnen met 

kinderen om via de Delftpas specifieke tegemoetkomingen te krijgen voor bij-
voorbeeld schoolkosten.



 » Gemeentelijke regelingen voor minima worden beter zichtbaar gemaakt. Zo-
wel op de website van de gemeente als in contacten van de gemeente met de 
doelgroep.

 » Aanvullend op de huidige collectieve zorgverzekering voor arme gezinnen wil 
de ChristenUnie regelen dat het eigen risico deels gecompenseerd wordt of 
meeverzekerd. 

 » Ook zet de ChristenUnie in op goede hulp door het Instituut Sociaal Raads-
lieden. Voor dit instituut moet de ingeboekte bezuiniging ongedaan gemaakt 
worden.

 » De gemeente spreekt met woningcorporaties, energie- en waterleveranciers af 
dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en pas tot (dreigen met) af-
sluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangebo-
den, zeker bij gezinnen met kinderen.

 » De gemeente roept (onder andere) scholen en sportverenigingen op om alert te 
zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het Meldpunt 
Bezorgd.

 » Het is belangrijk dat de gemeente snel op de aanvraag voor een bijstandsuitke-
ring beslist zodat mensen niet langer dan nodig zonder geld hoeven te zitten.

 » De gemeente zet zich in om fraude met bijstandsuitkeringen te voorkomen, 
maar zet zich er ook voor in dat mensen niet onnodig met boetes worden ge-
confronteerd. Dit kan het geval zijn als iemand zich onbedoeld niet aan de (vaak 
ingewikkelde) administratieve verplichtingen van de bijstand houdt. Om dit te 
voorkomen moet de gemeente goede (ook mondelinge) voorlichting geven en 
goed bereikbaar zijn voor mensen in de bijstand.

5.4 Schulden
De gevolgen van schulden kunnen zich voor zowel mensen zelf, als ook voor 
schuldeisers en de samenleving in rap tempo opstapelen. Daarom moet de ge-
meente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureau-
cratie moet zoveel mogelijk worden vermeden.
 Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en 
lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast.
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Bij de aanpak van schulden moeten vrijwilligersorganisaties ook op steun van de 
gemeente kunnen rekenen, zowel financieel, als in praktische zin zoals het helpen 
bij informatieavonden van deze organisaties. En hoewel de ChristenUnie het liefst 
een samenleving zou zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, past dankbaarheid 
voor het kostbare werk dat zij doen. Ze mogen rekenen op steun, bijvoorbeeld in 
de vorm van het beschikbaar stellen van een locatie, vervoermiddel en subsidie.
 » Primair zet de ChristenUnie zich in op het voorkomen van schulden. Bijvoor-

beeld door financiële voorlichting te organiseren (in samenwerking met de Fi-
nanciële Winkel) op middelbare scholen en roc’s. 

 » Het moet mogelijk blijven om telefonisch een afspraak te maken voor schuld-
hulpverlening voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.

 » De toegang tot budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempe-
lig mogelijk gemaakt zodat grotere problemen en de inzet van (duur) bescher-
mingsbewind kunnen worden voorkomen.

 » Na aanmelding bij schuldhulpverlening moet iemand binnen twee weken te-
recht kunnen.

 » Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door mensen ‘huis-
werk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als Schuldhulp-
maatje en ISOFA, maatschappelijk werk en de Voedselbank.

 » Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een gezamenlijke oplos-
sing met woningcorporaties. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met 
(dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie onder voorwaar-
de dat de ouders instemmen met budgetbeheer.

 » De ChristenUnie wil dat de gemeente stelselmatig controleert of budgetbe-
heerders hun taken goed uitvoeren. Van budgetbeheerders wordt verwacht dat 
zij signaleren als de beslagvrije voet niet wordt gerespecteerd en dat zij eraan 
bijdragen dat dit wel gebeurt.

 » Er komt ook een laagdrempelig meldpunt voor klachten over budgetbeheer. 
Ondanks goede bedoelingen gaat er regelmatig wat mis met budgetbeheer.


