
PvdA Den Haag

Verkiezingsprogramma voor een sociale stad
2014-2018

SCHOUDERS ERONDER, 

dat WERKT



Inhoud
1. Schouders eronder        3

2. Den Haag aan de slag        6

2.1 Werk, werk werk      6
2.2 Goed onderwijs: iedereen een eerlijke kans   11
2.3	 Emancipatie	en	integratie	 	 	 	 	 14
2.4	 Zorg	in	de	buurt	 	 	 	 	 	 17
2.5	 Kunst	en	cultuur	voor	iedereen	 	 	 	 21
2.6	 Den	Haag,	sportief	&	sociaal	 	 	 	 	 24

3. Wonen en (wijk)gevoel       27

3.1	 Betaalbaar	wonen,	een	buurt	waar	je	je	thuis	voelt	 	 27
3.2	 Samen	werken	aan	een	veilige	stad	 	 	 	 31
3.3	 Een	duurzame	stad	geeft	energie	 	 	 	 34
3.4	 Snel,	veilig	en	gezond	van	A	naar	B	 	 	 	 37

4. Besturen met elkaar        41

4.1	 Besturen	met	de	buurt	 	 	 	 	 41
4.2	 Samen	de	schouders	eronder	–	financieel	sterk	en	solide	 45

Financiële	bijlage		 	 	 	 	 	 	 	 49



1. Schouders eronder!
Samen	met	vele	Hagenaars	werkt	de	Partij	van	de	Arbeid	hard	aan	een	sterk	en	sociaal	Den	Haag.	
We	zijn	trots	op	wat	we	hebben	bereikt!	Den	Haag	is	een	stad	waarin	arm	en	rijk,	oude	en	nieuwe	
bewoners,	ziek	en	gezond	veel	voor	elkaar	over	hebben.	We	organiseren	solidariteit	via	de	politiek,	vaak	
ook	daarbuiten.	De	afgelopen	raadsperiode	is	het	onderwijs	fors	verbeterd,	heeft	een	recordaantal	
mensen	de	Nederlandse	taal	geleerd	en	zijn	we	op	weg	een	CO₂-neutrale	stad	te	worden.	De	veiligheid	
is	op	veel	plekken	toegenomen	en	de	leefomgeving	is	sterk	verbeterd.	Veel	inwoners	van	Den	Haag	
hebben	gelukkig	een	goede	woning,	een	baan	en	een	fijne	sociale	omgeving.

Tegelijk	 kan	 er	 nog	 zoveel	 beter.	 Niet	met	 iedereen	 gaat	 het	 goed.	 Voor	 velen	 staan	 zekerheden	
onder	druk.	De	crisis	hakt	er	voor	veel	mensen	hard	in.	Steeds	meer	mensen	hebben	te	maken	met	
werkloosheid	of	de	dreiging	daarvan.	De	woningen	van	veel	Hagenaars	staan	‘onder	water’,	de	huren	
gaan	omhoog,	het	leven	wordt	duurder,	de	(sociale)	omgeving	verandert	soms	ongemakkelijk	snel.	
Sommige	stadsgenoten	overkomt	veel	tegelijk.	Bovendien	bestaat	er	nog	steeds	grote	ongelijkheid.	Er	
zijn	nog	altijd	grote	verschillen	in	onderwijskansen	en	uitzicht	op	werk.	In	bepaalde	wijken	zijn	mensen	
veel	minder	gezond	dan	in	andere	wijken.	Dat	kunnen	we	niet	accepteren.	De	PvdA	wil	daarom	met	
vereende	krachten	blijven	werken	aan	een	sociale	stad.

We	moeten	de	problemen	met	Haags	lef	te	lijf	gaan.	Onzekerheid	mag	niet	leiden	tot	geremdheid,	
voorzichtigheid	 of	 onverschilligheid.	 De	 PvdA	 wil	 problemen	 benoemen,	 maar	 is	 niet	 van	 de	
gemakkelijke	weg.	Met	het	wegzetten	van	bevolkingsgroepen	of	domweg	bezuinigen	komen	we	er	
niet.	We	zullen	samen	nieuwe	vooruitgang	moeten	realiseren.

De	 PvdA	 is	 van	 aanpakken	 en	 doen.	 Schouders	 eronder,	 want	 dat	 werkt!	 We	 willen	 een	 goede	
toekomst	voor	iedereen.	We	zijn	van	samen	in	de	buurt	en	met	sociaal	beleid	uit	de	crisis.	We	hebben	
een	eerlijk	verhaal	over	hogere	lasten,	maar	ook	een	rechtvaardige	verdeling	daarvan.	Van	mensen	
met	een	dikke	portemonnee	vragen	we	dus	meer,	om	bijvoorbeeld	mensen	aan	het	werk	te	kunnen	
houden.	Mensen	die	het	moeilijk	hebben	ondersteunen	we.	Veel	meer	willen	we	oplossingen	vinden	
met	en	dicht	bij	mensen	in	de	buurten	van	Den	Haag.	Dat	levert	betere	besluiten	op,	met	directe	en	
concrete	resultaten.	De	PvdA	wil	een	sociale	stad.	Nu	en	in	de	toekomst.
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We gaan voor meer werk! 
We	scheppen	banen,	we	 investeren	 in	 de	 stad	door	 buurten	op	 te	 knappen,	 huizen	duurzamer	 te	
maken	en	kantoren	om	te	bouwen	tot	woningen.	We	geven	kleine	ondernemers	een	steuntje	in	de	rug.	
En	we	zorgen	voor	uitstekend	onderwijs,	waardoor	iedereen	een	kans	heeft	op	de	arbeidsmarkt	en	in	
de	Haagse	samenleving.	We	trekken	nieuwe	bedrijven	en	(internationale)	organisaties	aan.	De	PvdA	
staat	pal	voor	onze	verpleegkundigen,	onze	leraren	en	iedereen	die	zich	inzet	voor	een	sociale	stad

Concreet: we nemen mensen in dienst van de gemeente (zie ook pagina 9):
We	nemen	Hagenaars	in	dienst	van	de	gemeente.	Te	beginnen	met	de	groep	jongere	werklozen.	
We	willen	 koste	wat	 kost	 voorkomen	 dat	we	 over	 tien	 jaar	moeten	 spreken	 van	 een	 verloren	
generatie.	De	gemeente	detacheert	de	in	dienst	genomen	jongeren	vervolgens	bij	bedrijven.	Met	
deze	bedrijven	spreken	we	af	na	hoeveel	tijd	zij	de	jongeren	bij	goed	functioneren	in	dienst	moeten	
nemen.	Zo	helpen	we	jongeren	aan	een	baan,	werkgevers	aan	gemotiveerde	en	ingewerkte	nieuwe	
krachten	en	voorkomen	we	dat	jongeren	langdurig	een	beroep	op	de	bijstand	doen.	Wanneer	dit	
plan	inderdaad	goed	blijkt	te	werken,	zullen	we	ook	andere	generaties	op	die	manier	aan	een	baan	
helpen.

We helpen mensen elkaar te helpen! 
We	geven	mensen	meer	te	zeggen	over	hun	eigen	buurt	en	wijk.	Er	gaat	veel	meer	geld	naar	de	buurten	
en	 wijken.	 De	 wijkverpleegkundige	 kijkt	 samen	met	 de	 mensen	 die	 hulp	 nodig	 hebben	 naar	 hun	
behoeften.	Kinderen	en	volwassenen	zorgen	met	scholen	en	verenigingen	in	een	brede	buurtschool,	
op	de	sportvereniging	en	in	hun	wijktheater	voor	sportieve	en	culturele	activiteit.	De	wijkagent	zorgt	
samen	met	buurtinterventieteams	en	actieve	bewoners	voor	de	sociale	veiligheid	in	de	wijk.

Concreet: de buurtschouw  (zie ook pagina 30):
De	PvdA	 stelt	 voor	 in	 alle	wijken	 regelmatig	 buurtschouwen	 te	 organiseren.	 Een	 buurtschouw	
is	een	dag	of	avond	waarin	buurtgenoten	samen	met	experts	van	de	gemeente	door	de	buurt	
lopen	of	fietsen	en	bespreken	wat	er	verbeterd	kan	worden	in	de	buurt.	De	opbrengsten	uit	deze	
schouwen	kunnen	direct	worden	gebruikt	om	concrete	afspraken	 te	maken	met	de	gemeente,	
politie	en	andere	 instanties	om	zaken	aan	te	pakken.	Of	het	nu	gaat	om	overlast,	vernieling	of	
verkeersonveilige	situaties.	We	pakken	het	gelijk	aan.	Samen	met	bewoners.
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We laten niemand door de bodem zakken! 
De	 gemeente	 moet	 ervoor	 zorgen	 dat	 mensen	 die	 buiten	 de	 boot	 dreigen	 te	 vallen	 de	 zorg	 en	
ondersteuning	 krijgen	 die	 ze	 nodig	 hebben.	 We	 zorgen	 voor	 een	 fatsoenlijke	 bijstand,	 waarin	
mensen	perspectief	en	zin	krijgen	om	weer	aan	de	slag	te	gaan	in	de	samenleving.	We	willen	sociale	
huurwoningen	toegankelijk	houden	voor	mensen	met	lagere	inkomens,	hoe	moeilijk	dit	ook	is	door	
de	situatie	bij	woningcorporaties.	We	houden	de	zorg	betaalbaar.	We	voorkomen	onnodige	zorg	door	
beter	aan	te	sluiten	bij	de	wensen	van	mensen.	Sport	en	cultuur	houden	we	toegankelijk	voor	iedereen.

Concreet: zorg in de buurt (zie ook pagina 17):
Zorg	heb	 je	 soms	 ineens	nodig.	Of	 er	 is	 ineens	meer	nodig	dan	 je	had.	Dan	wil	 je	 niet	 in	 een	
papiermolen	belanden,	maar	snel	weten	welke	zorg	er	mogelijk	is,	het	liefst	in	je	eigen	omgeving.	De	
PvdA	organiseert	de	zorg	in	de	buurt.	We	geven	de	werkers	in	de	zorg	veel	meer	verantwoordelijkheid	
om	de	 zorg	goed	 te	organiseren.	Voor	mensen	die	het	aangaat	 zorgen	we	ervoor	dat	altijd	en	
snel	een	goed	gesprek	plaatsvindt	tussen	de	cliënt,	eigen	omgeving	en	zorgverlener.	Zo	kan	snel	
worden	bepaald	wat	nodig	is	om	de	juiste	zorg	te	leveren.	De	wijkverpleegkundige	en	buurtteams	
helpen	dit	doel	te	verwezenlijken.	Mensen	kunnen	dan	zo	lang	mogelijk	thuis	blijven	wonen.	Lukt	
deze	aanpak	niet	in	bepaalde	situaties	of	bepaalde	wijken,	dan	zorgt	de	PvdA	uiteraard	altijd	voor	
andere	goede	oplossingen.	Goede	zorg	moet	er	altijd	zijn.

We investeren in een samenleving waarin plek is voor iedereen! 
Een	 sociale	 stad	mag	wat	 kosten.	We	 kiezen	 voor	 verhoging	 van	 de	 belastingen	 voor	mensen	 die	
dat	 kunnen	 dragen.	 Zo	 kunnen	we	 blijven	 werken	 aan	meer	 banen,	 leefbare	wijken	 en	 effectieve	
armoedebestrijding.	Maar	ook	kunnen	we	dan	ons	onderwijs	verder	verbeteren,	de	veiligheid	op	orde	
brengen	 en	onze	 bijdrage	 leveren	 aan	 een	 schonere	 leefomgeving	 en	 een	 goed	milieu.	We	blijven	
onverminderd	investeren	in	wijken	die	met	achterstanden	te	kampen	hebben.	We	blijven	investeren	
in	Den	Haag	en	de	Hagenaars.

Concreet: Peuters naar school  (zie ook pagina 12):
Kinderen	 zijn	 al	 vanaf	 zeer	 jonge	 leeftijd	 erg	 leergierig.	 De	 PvdA	 wil	 dat	 alle	 kinderen	 vanaf	
tweeënhalf	jaar	ten	minste	twee	dagdelen	per	week	naar	school	gaan.	Hierdoor	leren	zij	al	vroeg	
om	met	leeftijdsgenootjes	te	spelen,	kleine	opdrachtjes	uit	te	voeren	en	om	te	gaan	met	kinderen	
van	 een	 andere	 achtergrond.	 Bovendien	 kunnen	 bij	 kinderen	 eventuele	 problemen	 vroegtijdig	
worden	gesignaleerd	en	 zijn	 ouders	beter	 in	 staat	werk	en	 zorg	 te	 combineren.	We	dragen	er	
hiermee,	samen	met	de	ouders,	aan	bij	dat	álle	kinderen	in	Den	Haag	een	mooie	toekomst	tegemoet	
gaan.	Een	ander	voordeel	is	dat	dit	ouders	de	mogelijkheid	geeft	om	te	werken	of	bijvoorbeeld	
vrijwilligerswerk	te	doen.

En	 zo	 zijn	 er	 veel	 meer	 inspirerende	 maatregelen	 die	 Den	 Haag	 mooier	 kunnen	 maken!	 Voor	 de	
leesbaarheid	hebben	we	deze	naar	thema	ingedeeld.	We	leggen	daarbij	uit	waarom	we	iets	willen	of	
doen.	We	laten	bijvoorbeeld	zien	hoe	we	Den	Haag	aan	het	werk	krijgen,	de	discriminatie	verminderen	
en	de	veiligheid	verbeteren.	We	beschrijven	wat	we	doen	om	de	Hagenaars	gezonder,	het	verkeer	veiliger	
en	onze	wijken	groener	te	maken.	En	we	verantwoorden	dit	met	een	stevige	financiële	onderbouwing.	
We	zijn	ervan	overtuigd	dat	Den	Haag	zich	op	deze	manier	ontwikkelt	tot	een	sterke	en	sociale	stad.
 
We	zijn	ons	er	ook	van	bewust	dat	de	wereld	door	draait.	Onze	discussies	met	elkaar	en	de	gesprekken	
in	de	stad	houden	met	dit	programma	niet	op.	Op	straat	merken	we	dat	veel	Hagenaars	het	met	ons	
eens	zijn,	maar	ook	dat	er	steeds	weer	nieuwe	goede	ideeën	en	initiatieven	ontstaan.	Laat	je	inspireren	
door	dit	programma,	of	inspireer	ons!
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2. Den Haag aan de slag 

2.1 Werk, werk, werk

Een	 sterk	 en	 sociaal	 economisch,	 werkgelegenheids-	 en	 armoedebeleid	 is	 noodzakelijk	 voor	 een	
samenleving	waaraan	alle	Haagse	burgers	een	bijdrage	 leveren	en	waarin	zij	hun	 talenten	kunnen	
ontplooien.	 De	 PvdA	 wil	 mensen	 in	 Den	 Haag	 in	 deze	 tijd	 van	 economische	 crisis	 en	 oplopende	
werkloosheid	bestaanszekerheid	bieden.	Voldoende	werk	is	daarbij	essentieel.

Voor	mensen	 die	 niet	 in	 staat	 zijn	 om	 in	 hun	 eigen	 inkomen	 te	 voorzien,	 is	 er	 extra	 begeleiding	
en	een	verend	sociaal	vangnet	om	zo	snel	mogelijk	weer	zicht	op	een	baan	te	krijgen.	Als	mensen	
dat	niet	zelf	kunnen,	biedt	de	gemeente	hulp	om	snel	weer	aan	het	werk	te	komen	en	te	blijven.	
Mensen	die	geen	betaald	werk	kunnen	doen,	moeten	we	de	mogelijkheid	bieden	om	zich	op	andere	
manieren	 verdienstelijk	 te	maken	 voor	 de	 stad.	 Bijzondere	 aandacht	 is	 er	 voor	 de	bestrijding	 van	
jeugdwerkloosheid,	werkloosheid	onder	ouderen	en	voor	arbeidsgehandicapten.	Armoede	bestrijden	
we,	met	speciale	aandacht	voor	kinderen,	chronisch	zieken	en	gehandicapten.

We	hebben	de	afgelopen	jaren	ingezet	op	de	economische	ontwikkeling	van	de	stad.	Daar	gaan	we	
mee	door.	Economische	groei	schept	banen.	We	moeten	daarbij	de	kwaliteiten	van	Den	Haag	blijven	
benutten:	Den	Haag	als	bestuurscentrum,	stad	van	vrede	en	recht,	mooie	stad	achter	de	duinen.	En	
we	zetten	extra	in	op	groeisectoren	als	toerisme	en	duurzaamheid.	Er	zijn	arbeidsmogelijkheden	voor	
alle	lagen	van	de	bevolking.	De	PvdA	wil	het	economisch	beleid	van	de	afgelopen	jaren	voortzetten	en	
wil	daarbij	extra	investeren	lokale	werkgelegenheid.
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ONZE PLANNEN

We zorgen voor werk
Werk	 is	 essentieel	 voor	 het	 welzijn	 van	mensen	 in	 de	 stad.	Werk	 geeft	mensen	 voldoening.	 Het	
voorkomt	 dat	 er	 grote	 tegenstellingen	 tussen	 bevolkingsgroepen	 ontstaan.	 Het	 zorgt	 ervoor	 dat	
jong	en	oud	 zich	kan	ontwikkelen.	En	het	voorkomt	verloedering	van	de	 stad.	De	PvdA	 investeert	
daarom	op	vele	manieren	in	Den	Haag.	Onze	plannen	leiden	in	verschillende	sectoren	tot	meer	werk.	
Tegelijkertijd	zorgen	we	er	ook	voor	dat	gezonde	ondernemingen	die	door	de	crisis	tijdelijk	zijn	geraakt	
gewoon	door	kunnen	en	ondernemers	kunnen	rekenen	op	een	goede,	betaalbare	dienstverlening.

We	investeren	in	onze	stad
We	geven	een	impuls	aan	investeringen	in	Den	Haag.	We	investeren	bijvoorbeeld	in	duurzaamheid.	
Fondsen	 die	 via	 de	 Europese	 Unie	 beschikbaar	 komen	 voor	 investeringen	 in	 de	 duurzaamheid	
gebruiken	we	om	met	plaatselijke	ondernemers,	kleine	zelfstandigen	en	mensen	met	een	achterstand	
tot	de	arbeidsmarkt	een	plan	te	maken	voor	het	energiezuinig	maken	van	bestaande	woningen.

“ We zorgen voor werk door te investeren in Den Haag. 
Bijvoorbeeld in duurzaamheid, toerisme en vrede en recht”

We	sluiten	aan	bij	het	topsectorenbeleid	en	focussen	op	een	aantal	kansrijke	sectoren	voor	Den	Haag:	
toerisme,	high	tech,	ICT,	de	aanpak	van	cybercrime	en	rampenbestrijding	(Dutch	Security	Delta).	We	
zetten	in	op	samenwerking	met	Delft	en	Leiden	en	goede	afstemming	en	samenwerking	met	onze	
regiopartners	in	de	Metropoolregio	Rotterdam-Den	Haag.	We	dragen	eraan	bij	dat	mensen	uit	ons	
eigen	land,	maar	ook	daarbuiten,	naar	Madurodam,	het	Binnenhof	en	de	Boulevard	komen.

De	PvdA	wil	dat	de	gemeente	met	corporaties,	zorgcentra	en	lokale	bouwbedrijven	plannen	maakt	
voor	het	levensloopbestendig	maken	van	woningen.	Dit	biedt	kansen	voor	werkgelegenheid	en	sociale	
activering.	De	PvdA	wil	 dat	 de	 gemeente	met	 organisaties	op	het	 gebied	 van	bouwen	en	wonen,	
zorg,	onderwijs	en	het	UWV	om	de	 tafel	 gaat	om	een	aanpak	uit	 te	werken	die	 leren,	werken	en	
dienstverlening	 in	de	buurt	combineert,	op	een	zodanige	wijze	dat	sociale	activering	en	arbeidsre-
integratie	wordt	bevorderd.

We	versterken	Den	Haag	als	internationale	stad	van	vrede	en	recht.	We	vergroten	de	werkgelegenheid	
door	 ervoor	 te	 zorgen	dat	 (nog)	meer	 instellingen	die	 zich	 bezig	 houden	met	 aan	 vrede	 en	 recht	
gerelateerde	onderwerpen	zich	in	Den	Haag	vestigen.	Dit	doen	we	bijvoorbeeld	door	ons	internationaal	
op	deze	wijze	te	blijven	profileren,	bij	te	dragen	aan	congressen	en	handelsmissies	te	organiseren.

We	laten	ondernemen	lonen
Het	MKB	is	altijd	van	groot	belang	geweest	voor	de	banengroei	in	onze	regio.	We	zetten	in	op	versterking	
van	het	MKB	in	de	kansrijke	sectoren	door	te	zorgen	voor	goede	faciliteiten	en	het	stimuleren	van	
de	 samenwerking	 tussen	MKB	 en	 onderwijs	 in	 deze	 sectoren.	 Het	 internationale	 netwerk	 van	 de	
gemeente	kan	worden	aangewend	om	handelsmissies	voor	deze	sectoren	op	te	zetten.	Het	beleid	
van	de	gemeente	Den	Haag	krijgt	een	merkbaar	hogere	beoordeling	van	de	kleine	en	middelgrote	
ondernemers	in	de	stad	en	het	aantal	banen	in	het	MKB	in	Den	Haag	neemt	de	komende	vier	jaar	toe.

De	detailhandel	 ondervindt	 verdringing	door	 internet.	We	helpen	bij	 het	ontwikkelen	 van	nieuwe	
winkelconcepten,	waardoor	winkelgebieden	aantrekkelijk	blijven	voor	bezoekers.	We	treden	actief	op	
om	winkelgebieden	te	versterken	en	verloedering	te	voorkomen.	Winkelgebieden	moeten	een	prettige	
plek	zijn	om	te	komen.	De	gemeente	moet	eraan	bijdragen	dat	winkels	en	ondernemingen	aantrekkelijk	
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en	goed	bereikbaar	zijn.	We	zorgen	ervoor	dat	de	heffingen	om	bijvoorbeeld	winkelstraten	er	goed	
uit	te	laten	zien,	eerlijker	over	ondernemingen	wordt	verdeeld:	de	buurtkapper	betaalt	minder	dan	
de	Albert	Heijn.

“De buurtkapper betaalt straks minder 
 voor een mooie winkelstraat dan de Albert Heijn”

De	PvdA	 gaat	 ervoor	 zorgen	 dat	 door	 de	 crisis	 geraakte	maar	 gezonde	Haagse	 bedrijven	 niet	 het	
loodje	 leggen.	 Vooral	 bedrijven	met	 laag	 en	middelhoog	 gekwalificeerd	 personeel	 willen	we	 niet	
verloren	zien	gaan	voor	Den	Haag.	Als	bedrijven	door	het	tijdelijk	wegvallen	van	opdrachten,	of	door	
terughoudende	kredietverstrekking	door	banken	in	de	problemen	dreigen	te	komen,	moet	de	gemeente	
onder	voorwaarden	een	garantiestelling	kunnen	verstrekken.	Hiervoor	gelden	wel	maatschappelijke	
voorwaarden,	 zoals	behoud	van	werkgelegenheid	aan	de	onderkant	van	de	arbeidsmarkt	en	geen	
hoge	beloningen	aan	de	top.	De	gemeente	zet	hiervoor	een	lokaal	investeringsfonds	op.

We	passen	het	gemeentelijke	aanbestedingsbeleid	aan.	Om	bedrijven	in	het	MKB	en	zelfstandigen	zonder	
personeel	een	goede	kans	te	geven	bij	nieuwe	opdrachten,	verkiezen	we	zoveel	mogelijk	de	snellere	
en	 simpelere	 offerteprocedures	 boven	 aanbestedingen.	 Via	 halfjaarlijkse	 aanbestedingsmarkten	
verstrekt	de	gemeente	op	een	laagdrempelige	manier	informatie	over	nieuwe	opdrachten.

De	PvdA	gaat	zorgen	voor	uitstekende	fysieke	en	digitale	ondernemersportalen.	In	samenspraak	met	
de	Kamer	van	Koophandel	nieuwe	stijl	 zorgen	we	ervoor	dat	kennis	over	 lokale	mogelijkheden	en	
ontwikkelingen	beter	beschikbaar	komt.	We	stimuleren	(online)	netwerken	voor	coaching	en	advies	
en	bieden	assistentie	bij	het	opstellen	van	ondernemingsplannen	en	marketingplannen.

De	PvdA	onderzoekt	of	leegstaande	panden	in	Escamp,	Laak,	Schilderswijk	en	Transvaal	ingezet	kunnen	
worden	als	bedrijfsverzamelgebouwen.	Kleine	ondernemers	en	zelfstandigen	kunnen	zo	onder	goede	
voorwaarden	 gebruik	maken	 van	 bedrijfsruimte	 en	 samenwerken.	 Voor	 beginnende	ondernemers	
en	starters	moeten	we	goed	kijken	naar	de	prijsstelling.	Gemeenschappelijke	centrale	functies	zoals	
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recepties,	ingerichte	kantoorruimtes	en	administratie	kunnen	voor	een	bepaalde	periode	als	dienst	
worden	afgenomen	tegen	kostprijs.

We zorgen ervoor dat mensen het werk kunnen doen
De	PvdA	wil	het	onderwijs	beter	laten	aansluiten	op	de	arbeidsmarkt.	De	gemeente	maakt	uiterlijk	2015	
concrete	en	bindende	afspraken	met	de	bedrijven,	onderwijsorganisaties	en	arbeidsmarktorganisaties	
om	nieuwe	banen	te	creëren	via	leertrajecten,	de	startersbeurs	en	vakgerichte	om-	en	bijscholing. 
We	richten	hiervoor	een	lokale	Raad	voor	Economische	Aangelegenheden	op.

Zo	 komen	mensen	die	nu	moeilijk	 een	baan	 vinden	weer	 aan	het	werk.	De	 gemeente	 speelt	 een	
belangrijke	rol	om	Haagse	werkzoekenden	in	contact	te	brengen	met	bestaande	en	nieuwe	bedrijven	
en	instellingen.	De	gemeente	kan	het	MKB	direct	benaderen	met	kandidaten	op	basis	van	vacatures	
die	moeilijk	 te	 vervullen	 zijn	 en	 helpt	 te	 zorgen	dat	 kandidaten	de	 juiste	 kwalificaties	 hebben	 via	
her-	 en	 bijscholingstrajecten.	Werkgevers	moeten	 kunnen	 beschikken	 over	 goede	 informatie	 over	
kwalificaties	 en	 inzetbaarheid	 van	 werkzoekenden	 en	 denken	 mee	 over	 de	 eindkwalificaties	 van	
opleidingen.	 Er	 worden	 opleidingsmakelaars	 per	 opleiding	 ingezet	 die	 contacten	met	 werkgevers	
onderhouden,	marktontwikkelingen	bijhouden	en	aanvullende	begeleiding	kunnen	bieden.	Er	worden	
bindende	afspraken	gemaakt	met	onderwijsinstellingen,	zodat	deze	ook	daadwerkelijk	stageplekken	
bieden.

“Afspraken met werkgevers en scholen:
meer banen, meer stageplekken”.

Als	iemand	via	een	leertraject	is	gekwalificeerd,	moet	ook	baantoegang	worden	geboden.	De	PvdA	
wil	een	fonds	in	het	leven	roepen,	waar	de	gemeente	een	bedrag	in	stort	voor	elke	werkzoekende	met	
een	uitkering	die	aan	het	werk	gaat.	Ondernemers	die	baantoegang	en	baangarantie	bieden	worden	
financieel	tegemoet	gekomen	door	standaard	2.500	euro	opleidingsgeld	beschikbaar	te	stellen.	We	
handhaven	de	regeling	dat	mensen	die	meer	dan	een	half	jaar	werkloos	zijn	en	een	arbeidscontract	
krijgen	aangeboden,	de	eerste	twee	maanden	aan	de	slag	kunnen	met	behoud	van	uitkering.

We zorgen voor een verend vangnet
Te	veel	mensen	zijn	werkloos	of	hebben	te	maken	met	de	dreiging	daarvan.	We	gaan	daarom	mensen	
zonder	 baan	 in	 dienst	 nemen	 bij	 de	 gemeente.	Met	 bedrijven	 en	 instellingen	worden	 afspraken	
gemaakt	om	werknemers	door	te	laten	stromen	van	de	sociale	werkplaatsen	naar	reguliere	banen,	
zoals	is	afgesproken	in	het	Sociaal	Akkoord.

De	jeugdwerkloosheid	is	een	groot	probleem.	We	willen	koste	wat	kost	voorkomen	dat	we	over	tien	
jaar	moeten	spreken	van	een	verloren	generatie.	Daarom	neemt	de	gemeente	bij	voorrang	werkloze	
jongeren	 in	dienst	en	detacheert	hen	bij	bedrijven.	Met	deze	bedrijven	spreken	we	af	na	hoeveel	
tijd	zij	de	jongeren	bij	goed	functioneren	in	dienst	moeten	nemen.	Zo	helpen	we	jongeren	aan	een	
baan,	werkgevers	aan	gemotiveerde	en	ingewerkte	nieuwe	krachten	en	voorkomen	we	dat	jongeren	
langdurig	een	beroep	op	de	bijstand	doen.	Wanneer	dit	plan	inderdaad	goed	blijkt	te	werken,	zullen	
we	ook	andere	generaties	op	die	manier	aan	een	baan	helpen.

Niet	iedereen	kan	meteen	weer	aan	het	werk.	Iedereen	die	zich	inspant	om	aan	het	werk	te	komen	
geven	we	daarom	passende	ondersteuning.	UWV	en	gemeenten	werken	intensief	samen	aan	de	re-
integratie	vanaf	het	moment	dat	een	nieuwe	werkzoekende	zich	meldt.	De	dienstverlening	is	gelijk	
voor	werklozen,	werkzoekenden	en	niet-uitkeringsgerechtigden.	Extra	aandacht	en	ondersteuning	
gaat	 uit	 naar	 mensen	 met	 een	 geïndiceerde	 arbeidshandicap	 bij	 het	 herkennen	 en	 verzilveren	
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van	 kansen.	 We	 stimuleren	 re-integratie	 door	 cliënten	 van	 de	 sociale	 dienst	 maatschappelijk	
geaccepteerde	arbeid	aan	te	bieden.

Belangrijk	 is	 te	 leren	 hoe	 en	 wanneer	 re-integratietrajecten	 succesvol	 zijn	 en	 hoe	 we	 nieuwe	
methodieken	 kunnen	 inzetten.	 Waar	 dat	 kan	 zetten	 we	 kennis-	 en	 onderzoeksinstituten	 in.	 De	
PvdA	wil	dat	voor	echt	werk,	een	echt	loon	wordt	betaald.	Voor	mensen	met	weinig	afstand	tot	de	
arbeidsmarkt	geldt	een	re-integratietraject	van	drie	maanden.	Daarna	moet	er	sprake	zijn	van	regulier	
werk.	Voor	mensen	die	meer	begeleiding	nodig	hebben	investeren	we	zes	tot	achttien	maanden	in	
re-integratie.

Het	beleid	ten	aanzien	‘social	return	on	investment’,	waarbij	bij	opdrachten	van	de	gemeente	mensen	
aan	 de	 onderkant	 van	 de	 arbeidsmarkt	 een	 arbeidsplaats	 krijgen,	 wordt	 voorgezet.	 Wij	 maken	
afspraken	met	koepels	en	bedrijven,	maar	als	resultaten	uitblijven,	wordt	dit	een	gunningscriterium	
voor	opdrachten	voor	de	gemeente.

We laten niemand in de kou staan
Niemand	kiest	voor	armoede.	We	doen	er	alles	aan	om	armoede	te	voorkomen	en	(zo	snel	mogelijk)	
te	verminderen.	Mensen	moeten	snel	weer	in	staat	zijn	hun	leven	op	te	pakken,	zodat	ze	niet	alleen	
uit	de	armoede	komen,	maar	daar	ook	uit	blijven.	Armoede	is	onaanvaardbaar,	in	het	bijzonder	voor	
kinderen.

Schuldhulpverlening	 is	 hierbij	 cruciaal.	 De	 gemeente	 voert	wat	 de	 PvdA	 betreft	 actief	 beleid	 om	
problematische	 schulden	 voor	 te	 zijn.	 Dat	 doen	 we	 door	 mensen	 met	 schulden	 vroegtijdig	 te	
herkennen	en	hen	ervan	te	overtuigen	dat	het	verstandig	is	een	beroep	te	doen	op	schuldsanering.	
De	gemeentelijke	kredietbank	moet	aanvragen	snel	kunnen	oppakken	en	afhandelen.

De	PvdA	zorgt	ervoor	dat	we	kunnen	waarborgen	dat	zowel	de	overheid	als	de	private	sector	zich	aan	
de	beslagvrije	voet	houden.	Deze	beslagvrije	voet	moet	op	een	eenduidige	manier	berekend	worden,	
zodat	dat	er	geen	mogelijkheid	meer	bestaat	voor	de	schuldeiser	om	deze	te	schatten.	De	gemeente	
richt	een	registratiesysteem	in	waarin	de	berekende	beslagvrije	voet	is	vastgelegd.

We	continueren	bovendien	de	Ooievaarspas,	waarmee	mensen	die	weinig	hebben	goedkoop	van	
allerlei	voorzieningen	gebruik	kunnen	maken.	We	schaffen	de	eigen	bijdrage	voor	de	Ooievaarspas	af.

“We laten niemand in de kou staan. 
We schaffen de eigen bijdrage voor de Ooievaarspas af.”

Het	 bereik	 van	 de	 armoedevoorzieningen	 is	 nog	 niet	 altijd	 goed.	 Mensen	 zonder	 sterke	 sociale	
omgeving	kunnen	soms	 in	grote	problemen	komen,	omdat	ze	de	weg	naar	de	voorzieningen	niet	
weten	 of	 kunnen	 vinden.	 Drempels	 om	 hulp	 te	 zoeken	moeten	 verdwijnen.	 Het	moet	 voor	 elke	
bewoner	van	de	stad	eenvoudig	duidelijk	zijn	welke	vormen	van	bijzondere	bijstand	er	zijn,	inclusief	
aanvraagmogelijkheid	 op	 de	 gemeentelijke	website.	 De	 gemeente	moet	 goed	 samenwerken	met	
welzijnswerk,	organisaties	 in	de	wijk	en	belangengroepen	van	bijvoorbeeld	zzp’ers	om	mensen	de	
weg	naar	hulp	te	laten	vinden.

Maar	we	kijken	ook	of	het	armoedebeleid	doelmatig	is	en	er	ook	daadwerkelijk	voor	zorgt	dat	mensen	
weer	het	heft	 in	eigen	hand	kunnen	nemen.	Misbruik	bestrijden	we.	We	willen	daarbij	bedrijven	
en	maatschappelijke	organisaties	betrekken.	Denk	hierbij	aan	budgetcursussen,	hulp(middelen)	bij	
solliciteren	en	netwerken.
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2.2 Goed onderwijs: iedereen een eerlijke kans

De	PvdA	staat	voor	goed	onderwijs.	We	willen	alle	Haagse	kinderen	het	perspectief	bieden	op	een	
mooie	 toekomst.	 In	 onze	 stad	 of	 daarbuiten.	 Onderwijs	 biedt	 kinderen	 de	 mogelijkheid	 zich	 te	
ontplooien	 en	 is	 de	basis	 voor	 het	 ontwikkelen	 van	 verantwoordelijke	burgers.	Goed	onderwijs	 is	
bovendien	belangrijk	 voor	de	Haagse	economie.	De	 leerlingen	van	nu	 zijn	de	werknemers	 van	de	
toekomst.	De	PvdA	wil	daarom	het	onderwijs	verder	verbeteren.

Scholen	en	docenten	zijn	als	eerste	aan	zet	om	goed	onderwijs	te	realiseren.	Samen	met	ouders	en	
andere	organisaties	waar	kinderen	leren	en	zich	ontwikkelen	(denk	aan	de	sportvereniging)	zorgen	
scholen	voor	een	goede	opleiding	voor	onze	kinderen.	De	gemeente	moet	scholen	en	docenten	waar	
dat	kan	ondersteunen	in	hun	werk.	
 
Den	Haag	heeft	vele	goede	en	zelfs	excellente	scholen.	Het	aantal	zwakke	scholen	neemt	bovendien	af.	
Scholen,	docenten	en	ouders	hebben	daar	samen	voor	gezorgd.	De	gemeente	heeft	hierbij	ondersteuning	
geboden.	De	PvdA	is	blij	met	de	goede	resultaten.	Maar	we	zien	ook	dat	het	onderwijs	alleen	goed	kan	
blijven	als	we	inspelen	op	maatschappelijke	ontwikkelingen	en	gebruik	maken	van	nieuwe	inzichten.	
Het	werk	is	niet	af.	Goede	docenten	zullen	naar	verwachting	steeds	moeilijker	te	vinden	zijn.	Er	zijn	
nog	 steeds	 zwakke	 scholen	 in	Den	Haag.	 De	 aansluiting	 van	 het	 onderwijs	 op	 de	 arbeidsmarkt	 is	
verre	van	optimaal.	De	PvdA	wil	het	onderwijs	verder	verbeteren.	Om	dat	te	doen	vragen	we	veel	
van	scholen,	maar	we	bieden	hen	ook	de	(financiële)	ondersteuning	om	al	die	doelen	te	bereiken. 

ONZE PLANNEN

Geen zwakke scholen meer in Den Haag!
De	PvdA	wil	geen	zwakke	scholen	meer	in	Den	Haag.	Het	is	in	de	eerste	plaats	aan	scholen	zelf	om	
een	goed	niveau	te	bereiken	of	te	behouden.	De	gemeente	moet	scholen	helpen	beter	te	worden.	
De	gemeente	stimuleert	scholen	daarom	samen	te	werken	met	ouders,	het	aansluitend	onderwijs	
en	 organisaties	 als	 jeugdzorg	 en	 buurtcoaches.	 De	 gemeente	 zal	 zwakke	 scholen	 daarnaast	 extra	
ondersteunen.	Door	–	samen	met	hen	–	een	risicoanalyse	van	de	bestaande	problemen	te	maken	en	
samen	een	route	naar	verbetering	uit	te	stippelen.

De	PvdA	wil	 voldoende	en	voldoende	goede	docenten	
voor	de	klas.	Steeds	vaker	staan	onbevoegde	docenten	
voor	 de	 klas,	 vooral	 in	 de	 technische	 vakken	 op	
middelbare	scholen.	We	willen	daarom	goede	docenten	
binden	 aan	 Den	 Haag.	 Het	 moet	 makkelijker	 worden	
voor	zij-instromers	in	te	stromen.	Maar	uiteraard	zullen	
zij-instromers	 snel	 moeten	 voldoen	 aan	 de	 vereiste	
kwalificaties.

Daarbij	 helpt	 het	 als	 het	 vanzelfsprekend	 wordt	 dat	
scholen	 van	 elkaar	 leren.	 Scholen	 kunnen	 veel	 vaker	
gebruik	 maken	 van	 de	 deskundigheid	 die	 ze	 zelf	 in	
huis	 hebben	 en	 die	 bij	 andere	 scholen	 aanwezig	 is.	
Samen	 lesprogramma’s	ontwikkelen,	elkaars	 resultaten	
bespreken	 en	 met	 elkaar	 verbeteringen	 doornemen	
moet	gestimuleerd	worden.	We	organiseren	dat	scholen	
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hun	docenten	coaching	geven	en	dat	docenten	onderling	van	elkaar	kunnen	leren.	Bijvoorbeeld	door	
een	 zomerschool	 voor	 (beginnende)	 leerkrachten.	 Vooral	 zwakke	 scholen	 kunnen	 hierdoor	 grote	
sprongen	maken,	maar	ook	goede	scholen	hebben	baat	bij	samenwerking.

De	PvdA	wil	bovendien	dat	de	gemeente	goede	scholen	prijst	en	stimuleert	om	de	kwaliteit	blijvend	
hoog	te	houden	en	goed	contact	te	houden	met	de	omgeving	van	de	school.	De	gemeente	ondersteunt	
niet	alleen.	Bij	blijvend	falend	beleid	van	een	school	is	er	geen	taboe	op	het	inzetten	van	de	inspectie	
voor	het	onderwijs.

Sommige	scholen	vragen	een	zodanig	hoge	bijdrage	van	ouders,	dat	ouders	met	minder	geld	het	zich	
niet	kunnen	veroorloven	hun	kind	naar	zo’n	school	te	sturen.	Dat	 is	onacceptabel.	De	PvdA	wil	als	
overleg	niet	helpt	de	bijdrage	van	de	gemeente	aan	deze	scholen	stopzetten.

Scholen een centrale plaats in de wijk: meer brede buurtscholen
De	 PvdA	wil	 dat	 scholen	 de	maatschappelijke	 rol	 oppakken	 en	 kunnen	waarmaken.	 Veel	 scholen	
doen	dit	al,	bijvoorbeeld	door	kinderen	de	mogelijkheid	 te	bieden	 te	 sporten	en	kennis	 te	maken	
met	cultuur	en	natuur.	Dat	leidt	niet	alleen	tot	een	bredere	blik	van	kinderen,	maar	ook	tot	betere	
prestaties	 in	 de	 kernvakken.	 Scholen	moeten	 gebruik	 kunnen	maken	 van	 professionele	 docenten,	
maar	ook	van	vrijwilligers	van	sport-,	cultuur-	en	natuurverenigingen	om	ook	buiten	schooltijd	lessen	
te	geven.	Scholen	die	het	initiatief	nemen	meer	te	doen	dan	alleen	rekenen	en	taal,	bijvoorbeeld	door	
het	opzetten	van	een	brede	(buurt)school,	krijgen	een	financiële	bijdrage.

De	PvdA	is	voorstander	van	een	verdere	uitbreiding	van	brede	(buurt)scholen	in	Den	Haag.	Hiermee	
kunnen	scholen	die	maatschappelijke	taak	ook	daadwerkelijk	invulling	gaan	geven.	De	PvdA	wil	dat	de	
subsidies	voor	zomerscholen,	weekendscholen	en	huiswerkbegeleiding	worden	uitgebreid.	Hierdoor	
kunnen	kinderen	die	getalenteerd	zijn,	maar	om	wat	voor	een	reden	dan	ook	een	achterstand	hebben	
opgelopen,	deze	achterstanden	inhalen.	De	subsidies	worden	vooral	gericht	op	het	verbeteren	van	
taal	en	kinderen	met	een	leerachterstand.

We	vinden	daarbij	dat	scholen	en	hun	partners	tot	op	zekere	hoogte	vrij	mogen	zijn	in	de	wijze	waarop	
ze	invulling	geven	aan	hun	aanbod	van	faciliteiten.	Niet	op	elke	school	zijn	dezelfde	faciliteiten	nodig.	
De	PvdA	wil	tegelijk	dat	de	gemeente	nagaat	of	de	met	scholen	afgesproken	resultaten	behaald	zijn.	
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Als	dat	niet	het	geval	is,	moet	hierover	serieus	worden	gesproken:	subsidies	moeten	goed	besteed	
blijven	worden.	De	gemeente	bevordert	samenwerking	tussen	scholen	en	andere	organisaties.

“ Scholen leren van de buurt,
de buurt van de school”

Peuters naar school
Kinderen	zijn	al	vanaf	zeer	jonge	leeftijd	erg	leergierig.	De	PvdA	wil	dat	alle	kinderen	vanaf	tweeënhalf	
jaar	 ten	 minste	 twee	 dagdelen	 per	 week	 naar	 school	 gaan.	 Hierdoor	 leren	 zij	 al	 vroeg	 om	 met	
leeftijdsgenootjes	te	spelen,	kleine	opdrachtjes	uit	te	voeren	en	om	te	gaan	met	kinderen	van	een	
andere	 achtergrond.	 Bovendien	 kunnen	 bij	 kinderen	 eventuele	 problemen	 vroegtijdig	 worden	
gesignaleerd	en	zijn	ouders	beter	in	staat	werk	en	zorg	te	combineren.	We	dragen	er	hiermee,	samen	
met	de	ouders,	aan	bij	dat	álle	kinderen	in	Den	Haag	een	mooie	toekomst	tegemoet	gaan.	Een	ander	
voordeel	 is	dat	dit	ouders	de	mogelijkheid	geeft	om	te	werken	of	bijvoorbeeld	vrijwilligerswerk	te	
doen.

“Elke peuter recht op goed onderwijs”

Onderwijs passend bij het kind
Het	onderwijs	moet	passen	bij	 de	 leerstijl	 van	het	 kind.	Dat	 draagt	 eraan	bij	 dat	 kinderen	 sneller	
leren	en	de	 kans	op	 schooluitval	 kleiner	 is.	 Sommige	 kinderen	hebben	meer	hulp	 nodig:	 passend	
onderwijs	is	voor	hen	van	groot	belang.	De	PvdA	vindt	dat	de	gemeente	moet	bijdragen	aan	goede	
afspraken	tussen	school,	ouders	en	andere	instanties,	zoals	de	jeugdzorg.	Zorg	of	ondersteuning	voor	
deze	 kinderen	wordt	 dichtbij	 geboden,	 als	 het	 kan	 op	 school.	Naast	 extra	 aandacht	 voor	moeilijk	
lerende	kinderen,	moet	het	onderwijs	zich	ook	richten	op	excellentie.	Kinderen	die	snel	en	makkelijk	
leren,	krijgen	ook	de	steun	die	zij	verdienen.

Van	scholen	wordt	verwacht	dat	zij	aandacht	hebben	voor	pesten,	signaleren	dat	kinderen	afhaken	
tijdens	de	les	en	samen	met	ouders	op	zoek	gaan	naar	de	oorzaak	en	die	aanpakken.	De	PvdA	stimuleert	
dat	 scholen	 samenwerken	om	de	overgang	 van	 kinderen	 tussen	 scholen	 zo	 vlot	mogelijk	 te	 laten	
verlopen.	Vooral	bij	de	overgang	van	het	VMBO	naar	het	MBO	kan	dat	nog	veel	schooluitval	voorkomen.
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Opleiden tot een baan
Het	is	van	belang	dat	leerlingen	kiezen	voor	een	opleiding	waar	banen	in	te	vinden	zijn.	Te	veel	studenten	
hebben	in	het	verleden	gekozen	voor	studie	met	weinig	kansen	op	de	arbeidsmarkt.	Tegelijkertijd	zijn	
er	in	Den	Haag	bedrijven	met	vacatures,	maar	is	er	niemand	om	die	te	vervullen.

In	de	huidige	arbeidsmarkt	moet	de	gemeente,	samen	met	scholen	en	bedrijfsleven	bevorderen	dat	
meer	 leerlingen	voor	techniek	kiezen.	Dat	 is	van	belang	voor	de	economische	ontwikkeling	van	de	
regio.	De	gemeente	moet	bovendien	haar	relatie	met	het	bedrijfsleven	en	de	uitvoeringsorganisaties	
zoals	de	HTM	benutten	om	te	zorgen	voor	voldoende	stageplaatsen	voor	MBO-leerlingen.	Gemeenten	
en	 scholen	 zorgen	ervoor	dan	ouders	en	kinderen	betere	voorlichting	krijgen	over	baankeuzes.	Er	
worden,	ook	buiten	de	techniek,	bindende	afspraken	gemaakt	met	onderwijsinstellingen,	zodat	deze	
ook	daadwerkelijk	stageplekken	bieden.

De	PvdA	wil	dat	goede	leerlingen	op	MBO’s	en	HBO’s	de	mogelijkheid	houden	om	verder	te	studeren.	
Dat	is	goed	voor	de	Haagse	arbeidsmarkt	op	korte	én	lange	termijn	–	een	deel	van	de	mensen	studeert	
door	en	heeft	in	de	krappe	arbeidsmarkt	op	korte	termijn	nog	geen	baan	nodig,	terwijl	ze	op	lange	
termijn	beter	opgeleid	zullen	zijn	en	het	dus	aantrekkelijker	wordt	voor	werkgevers	zich	in	Den	Haag	
te	vestigen.	Om	dit	te	bereiken	willen	we	afspraken	maken	met	werkgevers	en	de	landelijke	overheid.

Studeren in Den Haag
De	PvdA	wil	meer	hoger	beroeps-	en	wetenschappelijk	onderwijs	in	Den	Haag.	Het	nog	aantrekkelijk	
maken	 van	de	 stad	 voor	 (buitenlandse)	 studenten	 is	 van	belang	 voor	de	 internationale	uitstraling	
van	de	stad,	maar	ook	voor	de	 lokale	economie.	We	zijn	blij	met	de	aanwezigheid	van	de	Haagse	
Hogeschool,	InHolland	en	de	vestiging	van	de	Universiteit	Leiden.	We	zien	tegelijk	veel	kansen	om	de	
mogelijkheden	voor	studenten	verder	te	verbeteren.	De	gemeente	zal	daarom	alle	ruimte	bieden	aan	
kwalitatief	hoger	onderwijs	om	waar	gewenst	verder	uit	te	breiden	en	heeft	daarbij	de	voorkeur	voor	
studies	op	het	gebied	van	openbaar	bestuur	en	internationaal	recht.

“ Van studie tot baan:
studeren in de stad van recht en vrede”

De	 gemeente	 zal	 zich	 ook	 inzetten	 om	 studenten	 een	 stageplaats	 aan	 te	 bieden	 bij	 een	 van	 de	
internationale	 organisaties	 of	 bij	 de	 gemeente	 zelf	 om	 praktische	 werkervaring	 op	 te	 doen.	 De	
gemeente	bevordert,	tezamen	met	onze	regiopartners	in	bovenlokaal	verband	(bijvoorbeeld	binnen	
de	Metropoolregio)	 een	 sterkere	 samenwerking	 tussen	 bedrijven	 en	 onderwijsinstellingen.	 Dat	 is	
niet	 alleen	 van	belang	 voor	 de	 toekomstige	werkgelegenheid	 van	 studenten,	maar	 bevordert	 ook	
innovatie.

2.3	 Emancipatie	en	integratie

De	 PvdA	 staat	 voor	 een	 ongedeelde	 stad,	 waarin	 alle	 burgers	 gelijkwaardig	 kunnen	 samenleven.	
Iedereen	moet	de	ruimte	krijgen	zich	te	ontwikkelen,	ongeacht	afkomst	of	sociale	omgeving.

Wanneer	mensen	vreemden	voor	elkaar	zijn,	leidt	dat	tot	onverschilligheid,	langs	elkaar	heen	leven,	
of	erger:	tot	conflicten.	Dat	vraagt	van	nieuwkomers	een	inspanning,	maar	ook	van	de	ontvangende	
partij.	Inwoners	van	Den	Haag	moeten	de	Nederlandse	taal	machtig	zijn,	maar	zij	moeten	elkaar	ook	
helpen	om	de	weg	te	leren	kennen.	Daarbij	is	een	open	en	actieve	opstelling	nodig	voor	ieder	die	deel	
wil	uitmaken	van	onze	mooie	stad.	Integratie	is	een	belangrijke	voorwaarde	voor	emancipatie.
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De	PvdA	werkt	hard	aan	de	acceptatie	en	tolerantie	van	specifieke	groepen	die	het	moeilijker	hebben:	
een	stevige	inzet	op	homo-emancipatie	blijft	van	groot	belang.	Aan	de	groeiende	groep	mensen	die	
weinig	 te	besteden	hebben	geeft	de	PvdA	extra	aandacht.	Discriminatie	of	 achterstelling	 in	welke	
vorm	dan	ook	bestrijden	we	waar	dat	kan.

ONZE PLANNEN

Integratie	in	één	generatie
De	taal	spreken	is	cruciaal	om	je	weg	te	vinden	en	kans	te	hebben	op	een	goed	leven	in	onze	stad.	
De	PvdA	vindt	daarom	dat	iedereen	Nederlands	moet	spreken	en	zich	daarvoor	moet	inzetten.	Dat	
is	in	het	belang	van	ons	allemaal.	Taal	is	van	groot	belang	bij	het	vinden	van	werk,	het	vinden	van	je	
weg	 in	de	stad	en	het	voorkomen	van	achterstanden	en	armoede.	Sinds	2007	zijn	27.000	mensen	
ingeburgerd.	Dat	is	een	prachtig	resultaat.

De	PvdA	gaat	onverminderd	door	met	het	 taaloffensief.	We	 zorgen	ervoor	dat	mensen	 tegen	een	
schappelijke	prijs	Nederlands	kunnen	leren.	Van	iedere	inwoner	verwachten	we	bovendien	inzet	voor	
een	 opleiding	 en	 voor	 taalbeheersing.	Daar	 tegenover	 staat	 dat	 de	 arbeidsmarkt	 open	 staat	 voor	
mensen	die	graag	willen.	We	maken	met	bedrijven	in	Den	Haag	afspraken	over	‘goede	afspiegeling’.	
Waar	dat	kan	ondersteunen	we	in	het	diversiteitsbeleid.	Discriminatie	op	de	arbeidsmarkt	accepteren	
we	niet.	Met	name	voor	jongeren	die	in	twee	culturen	opgroeien	is	er	extra	aandacht	voor	vroegtijdig	
schoolverlaten.

“ Taal is noodzakelijk voor integratie. 
Taalcursussen blijven betaalbaar.”

Integratie	is	niet	vrijblijvend.	Van	migranten	wordt	een	inspanning	verwacht	om	te	integreren	en	wordt	
geëist	dat	de	Nederlandse	rechtsstaat	wordt	geaccepteerd.	(Politiek)	radicalisme	en	religieus	of	etnisch	
geweld	moet	worden	bestreden.	Vrouwenonderdrukking	en	 isolement	zijn	onacceptabel.	Spanningen	
tussen	groepen	moeten	vroegtijdig	worden	onderkend.

Bestrijden	van	segregatie,	vergroten	participatie
We	willen	de	participatie	van	verschillende	groepen	bewoners	vergroten,	de	ontmoeting	bevorderen	
en	 segregatie	 en	 discriminatie	 bestrijden.	Wanneer	mensen	 vreemden	 voor	 elkaar	 zijn,	 leidt	 dat	 tot	
onverschilligheid,	 langs	elkaar	heen	 leven,	of	erger:	tot	conflict.	Een	open	en	actieve	opstelling	 is	een	
voorwaarde	 voor	 ieder	 die	 deel	 wil	 uitmaken	 van	 onze	mooie	 stad.	 Respectvol	 omgaan	met	 elkaar	
bevordert	de	leefbaarheid	in	de	stad.	Wij	zien	de	diversiteit	van	de	inwoners	van	Den	Haag	als	een	kans.	
Niet	 alleen	 ontmoeting	 tussen	Hagenaars	 die	 hier	 geboren	 zijn	 en	Hagenaars	 die	 van	 buiten	 komen	
bevorderen	we,	ook	tussen	verschillende	migrantengroepen.

Verschillende	bevolkingsgroepen	hebben	nog	steeds	een	extra	steuntje	nodig	om	te	emanciperen	en	te	
integreren.	Organisaties	die	bijdragen	aan	emancipatie	en	integratie	maken	gebruiken	van	de	aanwezige	
kennis	en	ervaring	die	aanwezig	is	bij	de	verschillende	gemeenschappen	in	Den	Haag.

Besturen	dienen	een	afspiegeling	van	de	stad	te	zijn.	Zij	zijn	echter	vaak	eenzijdig	samengesteld,	waarbij	
het	moeilijk	is	om	als	buitenstaander	binnen	te	komen	en	te	worden	opgenomen.	De	PvdA	wil	zich	met	
kracht	inzetten	voor	een	gelijke	verdeling	van	mensen	met	verschillende	culturele	achtergronden	en	de	
man-vrouwverhouding	in	bestuurlijke	functies	op	verschillende	niveaus.	In	een	multiculturele	stad	passen	
besturen	die	daar	te	ver	van	afstaan	niet.	Goede	afspiegeling	wordt	een	voorwaarde	voor	subsidie.
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Eerlijke	arbeidsmigratie
Met	arbeidsmigratie	is	niets	mis,	maar	misbruik	en	uitbuiting	pakken	we	stevig	aan.	We	staan	voor	gelijke	
arbeidsvoorwaarden,	eerlijke	concurrentie	en	fatsoenlijke	arbeidsomstandigheden.	Zo	voorkomen	we	
ook	verdringing	op	de	arbeidsmarkt.	We	pakken	erbarmelijke	huisvesting	en	overlast	aan	en	spreken	
daar	de	betreffende	werkgevers	op	aan	en	zullen	waar	dat	kan	overgaan	tot	sanctionering.

Van	 arbeidsmigranten	 vragen	we	 uiteraard	 ook	 een	 bijdrage.	 Van	migranten	 die	 langer	 blijven	 in	
Nederland	verwachte	we	dat	ze	de	taal	leren	en	zich	inzetten	voor	hun	wijk.

Discriminatie	de	stad	uit
Aantoonbare	discriminatie	moet	stevig	worden	aangepakt.	Aan	acceptatie,	tolerantie	en	wederzijds	
begrip	moeten	we	blijven	werken.	Klachten	en	aangiften	hierover	worden	door	de	instanties	serieus	
genomen	en	daders	worden	bestraft.	We	trekken	extra	geld	uit	voor	het	bestrijden	van	discriminerend	
deurbeleid	in	de	horeca.

“ Discriminatie de stad uit. 
Geen discriminerend deurbeleid meer in de horeca.”

In	wijken	 en	 buurten	 zetten	we	 in	 op	 saamhorigheid	 en	 samenleven	met	 respect	 voor	 elkaar.	 De	
PvdA	 wil	 projecten	 over	 de	 migratiegeschiedenis	 van	 migrantengroepen	 stimuleren.	 Ook	 vinden	
wij	het	belangrijk	dat	Haagse	kinderen	meer	kennis	opdoen	van	de	geschiedenis	van	Nederland	en	
de	geschiedenis	van	hun	stad.	Uitwisselingen	tussen	scholen	in	de	stad,	moedigen	we	aan.	We	zijn	
voorstander	 van	 internationalisering.	 Uitwisselingsprogramma’s	 tussen	 scholen	 uit	 diverse	 landen	
worden	gestimuleerd.

De	 PvdA	 zet	 in	 op	 tolerantie,	 positieve	 bejegening	 en	 de	 emancipatie	 van	 homo’s,	 lesbiennes	 en	
transgenders.	 Inzet	op	homo-emancipatie	is	nog	steeds	van	belang,	vooral	 in	culturen	waar	hierop	
nog	steeds	een	taboe	rust.		Homo-acceptatielessen	en	seksuele	voorlichting	op	school	moedigen	we	
aan,	bijvoorbeeld	door	bij	te	dragen	aan	de	verdere	ontwikkeling	en	promotie	van	een	lespakket	voor	
scholen	over	deze	onderwerpen.
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Emancipatie	en	arbeidsparticipatie	vrouwen
De	emancipatie	van	vrouwen	is	nog	niet	voltooid.	Nog	steeds	zijn	vrouwen	ondervertegenwoordigd	in	
hoge	functies.	De	gemeente	legt	zich	zelf	een	inspanningsverplichting	op	om	er	voor	te	zorgen	dat	aan	
het	einde	van	de	huidige	raadsperiode	2014	–	2018,	40%	van	de	200	top	banen	in	de	gemeentelijke	
organisatie	door	vrouwen	vervuld	worden.	Binnen	een	half	jaar	na	aantreden	zal	het	college	aan	de	
raad	een	voorstel	voorleggen	met	welke	maatregelen	het	college	denkt	deze	ambitie	te	realiseren.

Daarnaast	verdienen	vaak	vrouwen	minder	dan	mannen	voor	hetzelfde	of	soortgelijk	werk.	Er	zijn	
nog	steeds	vrouwen	in	Den	Haag	die	elementaire	vrijheden	moeten	ontberen.	De	PvdA	strijdt	voor	de	
vrijheid	en	gelijkwaardigheid	van	deze	vrouwen.

Concreet	 kiezen	we	 voor	 diversiteit	 in	 besturen	 (zie	 ook	 paragraaf	 2.5	 en	 3.1).	We	willen	 dat	 de	
gemeente	Den	Haag	voorop	loopt	met	het	aantal	vrouwen	in	hoge	functies	en	zich	inzet	om	gelijke	
beloning	van	mannen	en	vrouwen	voor	gelijk	werk	zo	snel	mogelijk	te	realiseren.

Het	goed	kunnen	combineren	van	werk	en	zorg	voor	onze	kinderen	is	van	het	grootste	belang.	De	
voorschool	voor	alle	kinderen	vanaf	2,5	jaar	geeft	hiervoor	ook	ruimte.

Geweld	 in	 afhankelijkheidsrelaties	 is	 onaanvaardbaar.	 Daarom	 zetten	we	 in	 op	 de	 bestrijding	 van	
(huiselijk)	geweld.

2.4 Zorg in de buurt

Gezondheid	 is	 een	 voorwaarde	om	mee	 te	 kunnen	doen	 in	 de	maatschappij.	 En	 voor	wie	 ziek	 is,	
helpt	de	 juiste	zorg	om	beter	 te	worden,	 je	beter	 te	voelen.	De	PvdA	vindt	het	belangrijk	dat	alle	
Hagenaars	de	juiste	zorg	en	ondersteuning	krijgen,	ongeacht	inkomen,	achtergrond	of	sociaal	netwerk.	
Laagdrempelig	en	in	de	eigen	buurt.	Daarnaast	hechten	we	veel	waarde	aan	de	preventie	van	ziekte.	
Voorkomen	is	immers	beter	dan	genezen.	In	de	afgelopen	jaren	is	hier	al	veel	aan	gedaan	met	onder	
andere	de	Haagse	strijd	tegen	overgewicht	‘Gezond	is	Vet’.

Met	de	overheveling	naar	de	gemeenten	van	een	deel	van	de	langdurige	zorg	en	de	jeugdzorg	krijgt	
Den	Haag	veel	meer	verantwoordelijkheid.	Daarmee	staan	we	voor	een	uitdaging.	We	willen	zorg	op	
een	betere	manier	organiseren:	dichterbij	en	met	veel	meer	oog	voor	concrete	situaties.	Met	minder	
bureaucratie	en	meer	samenwerking	tussen	zorgbehoevenden,	mantelzorgers	en	verzorgers.	Tussen	
gemeente,	zorgaanbieders	en	zorgverzekeraars.

ONZE PLANNEN

Voorkomen van ziekte en hulpbehoevendheid, terugdringen gezondheidsverschillen
Preventie	van	ziekten		en	vroegtijdige	signalering	voorkomen	veel	leed	en	mogelijk	ook	kosten.	Juist	in	
de	wijken	met	veel	mensen	met	een	lagere	opleiding	leven	mensen	korter	en	zijn	ze	vaker	ziek.	Vooral	
daar	is	er	met	preventie	veel	winst	te	behalen.	Daar	zetten	wij	dus	op	in.

We	zorgen	ervoor	dat	mensen	in	de	wijken	en	buurten	meer	gaan	bewegen.	Woningen	zijn	gezond	
en	de	 lucht	 is	 schoon.	 Initiatieven	om	gezond	 te	eten	ondersteunen	we,	bijvoorbeeld	op	 scholen.	
De	 gemeente	 daagt	 zorgaanbieders	 en	 verzekeraars	 uit	 om	 meer	 te	 doen	 aan	 preventie.	 Wij	
hechten	veel	waarde	aan	het	opheffen	van	eenzaamheid.	Veel	ouderen,	maar	ook	mantelzorgers	en	
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alleenstaanden	 zijn	 eenzaam.	Dit	 verlaagt	 niet	 alleen	 hun	welbevinden,	maar	 daardoor	maken	 zij	
ook	eerder	en	vaker	gebruik	van	zorg.	Wij	stimuleren	buurtprojecten	met	het	doel	eenzaamheid	te	
voorkomen	en	te	bestrijden	zoals	projecten	om	samen	te	eten,	ondersteuning	van	groepswonen	en	
ouderenconsulenten.

Meer invloed op de eigen zorg
De	PvdA	gelooft	dat	mensen	zelf	invloed	willen	hebben	op	hun	eigen	zorg	en	hun	eigen	gezondheid.	
Invloed	op	de	eigen	zorg	is	niet	hetzelfde	als	‘eigen	verantwoordelijkheid’:	we	laten	mensen	die	hulp	
nodig	hebben	nooit	aan	hun	lot	over.	Van	zorgverleners	vragen	we	dat	mensen	die	zorg	nodig	hebben	
en	hun	netwerk	worden	betrokken	bij	het	opstellen	van	een	zorgplan.	Voor	de	gemeente	is	dat	een	
eis	bij	het	contracteren	van	zorgaanbieders.

Het	is	belangrijk	dat	mensen	tevreden	zijn	over	hun	zorg.	Door	een	jaarlijks	klanttevredenheidsonderzoek	
monitoren	we	de	 kwaliteit	 van	de	 zorg.	Dit	 doen	we	niet	 alleen	 voor	de	ondersteuning	waarvoor	
de	 gemeente	 verantwoordelijk	 is,	maar	ook	 voor	 de	 verzorging	 van	ouderen,	 chronisch	 zieken	en	
gehandicapten.	Wij	nemen	verantwoordelijkheid,	ook	al	gaan	we	er	niet	over.	Samen	met	de	Haagse	
zorgaanbieders	gaan	we	aan	de	slag	om	alle	zorg	zo	goed	mogelijk	te	organiseren.

“Zorg in de eigen buurt, 
daar kunnen mensen op vertrouwen.”

Anders organiseren: op buurtniveau met buurtverpleegkundige
Met	de	 zorgverzekeraars	worden	 afspraken	 gemaakt	 over	 het	 organiseren	 van	 de	 langdurige	 zorg	
en	 ondersteuning	 in	 een	 vast	 team	 op	 buurtniveau	 (een	 buurtzorgteam).	 Elke	 buurt	 heeft	 een	
buurtverpleegkundige	die	verantwoordelijk	en	aanspreekbaar	is	voor	wie	hulp	nodig	heeft.	Zo	blijft	
de	menselijke	maat	behouden	en	komen	er	niet	steeds	verschillende	mensen	over	de	vloer.

Om	goed	in	te	schatten	welke	zorg	nodig	is	wordt	de	indicatiestelling	gedaan	door	zorgverleners	op	
MBO-4/HBO-niveau.	Op	die	plaatsen	waar	meer	vraag	naar	zorg	is,	wordt	extra	capaciteit	beschikbaar	
gesteld	voor	goede	deze	 indicatiestelling.	Het	 is	de	zorgverlener	die	samen	met	de	cliënt	en	diens	
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familie	bekijkt	welke	zorg	op	welk	niveau	noodzakelijk	is.
Voor	 gehandicapten,	 chronisch	 zieken	 en	 kwetsbare	 ouderen	 blijven	 we	 in	 Den	 Haag	 goede	
dagbesteding	 organiseren.	 Zo	 zorgen	we	 dat	 iedereen	mee	 kan	 doen	 aan	 de	 samenleving	 en	 dat	
niemand	eenzaam	thuis	hoeft	te	zitten.	Bij	de	organisatie	van	welzijnswerk	en	begeleiding	hebben	
we	extra	aandacht	voor	het	signaleren	van	jongeren	met	een	licht	verstandelijke	beperking,	het	goed	
begeleiden	van	mensen	met	een	(ernstige)	psychiatrische	stoornis	en	voor	de	groep	ouderen	die	als	
gevolg	van	landelijk	beleid	langer	thuis	blijft	wonen.	Waar	mogelijk	wordt	zorg	gecombineerd	met	de	
begeleiding	die	wordt	gegeven	om	mensen	door	te	laten	stromen	naar	werk.

De	 PvdA	 wil	 zorgverleners	 en	 zorgverzekeraars	 stimuleren	 in	 het	 bedenken	 van	 alternatieve	 en	
innovatieve	oplossingen	bij	de	uitvoering	van	zorg-	en	dienstverlening,	bijvoorbeeld	door	technologie.

Respect voor vakmensen in de zorg
De	 professionals	 in	 de	 langdurige	 zorg,	 ondersteuning	 en	 jeugdzorg	 zijn	 van	 cruciaal	 belang	 voor	
de	zorg	die	wordt	geleverd.	Een	gedegen	opleiding	en	goede	arbeidsvoorwaarden	zijn	cruciaal.	We	
moeten	meer	 vertrouwen	op	de	 vakmensen	 in	de	 zorg.	Geen	minutenregistraties	en	 formulieren,	
maar	de	ruimte	geven	om	het	werk	te	doen.	

“Geen minutenregistraties en formulieren, 
maar het werk kunnen doen dat nodig is.”

Buurtzorgteams	moeten	ook	zonder	indicatie	kunnen	werken	als	zij	dat	nodig	vinden.	Omdat	de	band	
tussen	cliënt	en	professional	belangrijk	is,	beperken	we	daarnaast	het	aantal	mensen	dat	bij	iemand	
over	de	vloer	komt.	Het	behoud	van	deze	band	willen	we	bovendien	garanderen	door	bij	aanbesteding	
te	eisen	dat	het	personeel	wordt	overgenomen	wanneer	een	nieuwe	aanbieder	de	aanbesteding	wint	
(werknemer-volgt-werk).

Specialistische	zorg	gegarandeerd
Veel	zorg	en	ondersteuning	kan	in	de	buurt	worden	
geleverd.	Voor	sommige	zorg,	zoals	zware	jeugdzorg,	
jeugd-GGZ	 of	 bepaalde	 zorg	 voor	 ouderen,	
(verstandelijk)	 gehandicapten	 of	 psychiatrisch	
patiënten,	is	echter	specialistische	kennis	nodig.	Wij	
garanderen	 dat	 de	 inwoners	 van	 Den	 Haag,	 voor	
wie	 dat	 nodig	 is,	 deze	 specialistische	 zorg	 krijgen.	
Om	 de	 toegankelijkheid	 en	 de	 kwaliteit	 van	 deze	
specialistische	zorg	te	garanderen,	zullen	de	indicatie	
en	 de	 intake	 voor	 deze	 vormen	 van	 zorg	 door	
zorgprofessionals	worden	uitgevoerd.	Ook	voor	de	
specialistische	zorg	geldt	dat	samenwerking	tussen	
hulpverleners,	 zorgbehoevenden	 en	mantelzorgers	
cruciaal	is.

Jeugdzorg
De	 ontwikkeling	 van	 onze	 Haagse	 jeugd	 is	 heel	
belangrijk	voor	de	PvdA.	Kinderen	en	jongeren	met	
problemen	worden	zo	snel	mogelijk	geholpen,	omdat	
je	 met	 vroegtijdige	 hulp	 erger	 kunt	 voorkomen.	
Kinderen	 van	 ouders	 die	 (psychisch)	 ziek	 zijn	 of	
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verslaafd,	verdienen	extra	aandacht.	In	gezinnen	met	problemen	is	het	belangrijk	dat	de	verschillende	
hulpverleners	van	ouders	en	kinderen	goed	samenwerken.	

De	behoeften	van	kind	en	gezin	staan	centraal	in	de	aanpak	van	de	jeugdzorg.	De	zorg	wordt	in	de	
buurt	georganiseerd	en	de	sociale	omgeving	van	een	gezin	wordt	hierbij	betrokken.	Gezinnen	krijgen	
met	één	plan	en	één	aanspreekpunt	te	maken.	De	kwaliteit	van	de	jeugdzorg	is	van	groot	belang.	We	
willen	deze	monitoren	door	een	jaarlijks	klanttevredenheidsonderzoek.

Ondersteuning dak- en thuislozen
Voor	dak-	en	 thuislozen	moet,	 zeker	 in	de	koude	winternachten,	goede	opvang	zijn.	Wij	willen	de	
voorzieningen	voor	deze	kwetsbare	groep	behouden	en	het	project	Den	Haag	Onder	Dak	doorzetten.	
Dit	houdt	in	dat	er	in	de	komende	raadsperiode	niet	gekort	zal	worden	op	de	gemeentelijke	subsidies	
die	daadwerkelijk	bijdragen	aan	het	bestrijden	en	voorkomen	van	dak-	en	thuisloosheid	in	Den	Haag.

Mantelzorgers
Mantelzorgers	zijn	enorm	belangrijk	voor	de	zorg	in	de	stad	en	in	de	buurt.	We	willen	ervoor	zorgen	
dat	ze	niet	overbelast	raken,	en	zo	goed	mogelijk	toegerust	op	hun	taak.	We	willen	dat	buurtzorgteams	
hier	oog	voor	hebben.	Daarnaast	zal	de	gemeente	zorg-	en	welzijnsorganisaties	aanspreken	op	hun	
verantwoordelijkheid	 hun	 aanbod	 goed	 af	 te	 stemmen	 met	 mantelzorgers	 en	 overbelasting	 van	
mantelzorgers	 te	 voorkomen.	 Om	mantelzorg	 te	 stimuleren	 doet	 de	 gemeente	 alleen	 zaken	met	
bedrijven	die	een	goed	mantelzorgbeleid	hebben.	De	gemeente	geeft	zelf	het	goede	voorbeeld	met	een	
uitstekend	mantelzorgbeleid	voor	de	eigen	werknemers.	De	gemeente	zorgt	ervoor	dat	mantelzorgers	
goede	voorlichting	krijgen	over	de	 faciliteiten	die	er	worden	geboden.	Faciliteiten	zoals	 respijtzorg	
waarbij	mantelzorgers	de	zorg	tijdelijk	kunnen	overdragen	aan	beroepskrachten	en	vrijwilligers.	

Investeren in goede zorg bespaart elders!
Door	zorg	en	andere	taken	van	de	gemeente	te	combineren,	kunnen	we	meer	bereiken	met	minder	
geld.	Goed	zorgbeleid	voorkomt	veel	overlast	en	zelfs	criminaliteit,	zorgt	ervoor	dat	mensen	sneller	
aan	het	werk	kunnen	en	dat	 kinderen	kansen	krijgen.	Door	 samenwerking	op	buurtniveau	 tussen	
verschillende	vakgebieden	kan	meer	worden	bereikt.

“Ouderen kunnen rekenen op betere zorg. 
Daar is altijd voldoende budget voor. ”

De	 gemeente	 is	 verantwoordelijk	 voor	 het	 verstrekken	 van	 hulpmiddelen,	 zoals	 scootmobiels.	
Helaas	worden	deze	hulpmiddelen	niet	altijd	gebruikt.	We	willen	hergebruik	van	deze	hulpmiddelen	
stimuleren,	 onder	 andere	 door	 het	 introduceren	 van	 een	 inkomensafhankelijke	 bijdrage	 en	 een	
statiegeldsysteem.

Den Haag zorgt voor alle Hagenaars
Mocht	het	 nieuwe	beleid	 ertoe	 leiden	dat	mensen	niet	 de	 zorg	 krijgen	die	 ze	nodig	 hebben,	 dan	
moet	direct	worden	ingegrepen.	Jaarlijks	wordt	gekeken	of	er	voldoende	kwaliteit	wordt	geleverd,	en	
mensen	de	zorg	krijgen	die	nodig	is.	De	PvdA	reserveert	geld	voor	de	overgang	naar	het	nieuwe	stelsel	
en	reserveert	€21	mln.	om	in	te	kunnen	grijpen	als	we	niet	de	zorg	kunnen	leveren	die	nodig	is.
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2.5 Kunst en cultuur voor iedereen

De	PvdA	vindt	dat	iedereen	moet	kunnen	kennismaken	met	en	deelnemen	aan	kunst	en	cultuur.	Op	
jonge	leeftijd,	maar	ook	als	je	volwassen	bent.	Kunst	en	cultuur	verbinden,	doen	ontdekken,	inspireren	
en	ontwikkelen	creativiteit.	Den	Haagt	bruist	van	de	culturele	uitingen,	groot	en	prestigieus,	maar	ook	
klein,	nieuw	en	gewoon	in	de	eigen	buurt.	Topkunst	en	kunst	en	cultuur	in	de	wijk	moeten	waar	dat	
kan	met	elkaar	worden	verbonden.	Voor	veel	mensen	is	theaterbezoek,	muziek	beoefenen	of	kunst	
geen	vanzelfsprekendheid.	De	PvdA	gaat	voor	een	stad	waar	cultuur	en	kunst	van	iedereen	zijn.

We	willen	de	komende	jaren	niet	verder	bezuinigen	op	cultuur.	Voor	de	PvdA	staat	de	beschikbaarheid	
en	toegankelijkheid	van	culturele	voorzieningen	voor	iedereen	voorop.	Daar	is	de	komende	jaren	nog	
een	flinke	slag	te	slaan.	

ONZE PLANNEN

“Iedereen moet kunnen genieten van cultuur.”

In elke wijk cultuuraanbod
Er	is	een	heel	mooi	aanbod	aan	culturele	organisaties	en	culturele	activiteiten	in	de	stad.	We	hebben	
aanbod	van	pop	tot	klassiek	en	voor	jong	en	oud.	De	verschillen	in	cultuurdeelname	in	de	stad	zijn	echter	
te	groot.	In	de	ene	wijk	is	de	cultuurdeelname	twee	keer	zo	groot	als	in	andere	wijken.	De	PvdA	wil	dat	
deelname	aan	culturele	activiteiten	toeneemt,	met	name	daar	waar	dat	geen	vanzelfsprekendheid	is.	
Kinderen	moeten	daarom	op	school	kunnen	kennismaken	met	kunst	en	cultuur	en	er	belangstelling	
voor	 kunnen	 ontwikkelen.	Mensen	met	 lagere	 inkomens	 die	 niet	 in	 staat	 zijn	 om	 te	 participeren,	
worden	ondersteund	via	de	Ooievaarspas.
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In	alle	stadsdelen	wordt	gezorgd	voor	structurele	samenwerking	tussen	de	diverse	culturele	instellingen	
(het	cultuurankerbeleid),	maar	ook	voor	kleine,	nieuwe	initiatieven	en	scholen.	De	PvdA	wil	bovendien	
meer	combinatiefunctionarissen	inzetten.	Zij	dragen	bij	aan	de	goede	samenwerking	tussen	scholen	
en	culturele	instellingen	of	initiatieven.	We	blijven	voortdurend	op	zoek	naar	effectievere	methoden	
om	de	participatie	te	laten	toenemen.	

Cultuur voor ieder kind
Cultuureducatie	 is	 de	basis	 voor	deelname	aan	kunst	 en	 cultuur.	Daarom	komen	alle	 kinderen	op	
alle	 scholen	 in	 aanraking	 met	 verschillende	 culturele	 disciplines.	 De	 PvdA	 wil	 dat	 kinderen	 en	
jongeren	 in	 staat	 zijn	 aan	 binnenschoolse	 en	 buitenschoolse	 educatieactiviteiten	 deel	 te	 nemen	
(eigen	cultuurlessen,	maar	ook	bijvoorbeeld	schoolvoorstellingen	en	museumbezoek)	Het	Deltaplan	
cultuureducatie	 dat	 recent	 is	 aangenomen	 is	 een	 belangrijke	 eerste	 stap.	 De	 cultuureducatie	 zal	
aantoonbaar	moeten	toenemen.

Bibliotheek dichtbij
De	afgelopen	jaren	is	er	fors	bezuinigd	op	de	bibliotheken.	Voor	de	PvdA	is	het	cruciaal	dat	iedereen	
in	de	nabijheid	over	een	goede	bibliotheek	kan	beschikken.	Hierop	zal	dan	ook	niet	verder	worden	
bezuinigd.	Het	 is	 belangrijk	dat	de	buurtbibliotheken	aantrekkelijk	 zijn	 voor	 kinderen	en	ouderen.	
Voor	een	wijk	als	de	Schilderswijk,	die	met	grote	leer-	en		taalachterstanden	te	maken	heeft,	is	een	
goed	 functionerende	en	volwaardige	wijkbibliotheek	essentieel.	De	huidige	buurtbibliotheek	 in	de	
Schilderswijk	functioneert	onvoldoende.	De	PvdA	wil	daarom	dat	er	een	volwaardige	wijkbibliotheek	
in	deze	wijk	komt.	

Cultuur voor iedereen
Maar	 onze	 ambities	 zijn	 groter.	 Voor	 kinderen	 en	 volwassenen	 die	 zelf	 kunst	willen	maken	 is	 het	
belangrijk	dat	er	voldoende	mogelijkheden	zijn	om	hun	talenten	in	hun	vrije	tijd	te	ontwikkelen.	We	
hebben	extra	aandacht	voor	mensen	die	deelname	aan	kunst	en	cultuur	niet	zelf	kunnen	betalen.

“Cultuur voor iedereen: 
voor jong, oud, arm en rijk,

in iedere wijk.”

Cultuur voor de hele stad
Op	de	plaats	van	de	Anton	Philipszaal	en	het	Lucent	Danstheater	zal	een	nieuw	cultuurcomplex	worden	
gerealiseerd.	De	PvdA	vindt	dat	niet	opnieuw	de	fout	gemaakt	mag	worden	dat	er	een	complex	komt	
dat	maar	twintig	jaar	mee	kan;	het	moet	duurzaam	zijn	en	veel	langer	mee	gaan.	

In	 het	 nieuwe	 gebouw	 zullen	 Conservatorium,	 Nederlands	 Danstheater	 en	 Residentie	Orkest	 een	
vaste	plaats	krijgen.	Verder	moet	het	er	broeien	en	bloeien	van	cultuur.	De	PvdA	vindt	dat	er	ruim	
plek	moet	zijn	voor	nieuwe	cultuurvormen,	uit	onze	wijken,	van	alle	culturen	en	achtergronden.	De	
plek	moet	verbindend	en	open	zijn:	voor	mensen	van	buiten	Den	Haag	en	voor	iedereen	in	onze	stad.	
Cultuur	moet	er	voor	iedereen	toegankelijk	zijn.	Bij	de	bouw	van	het	nieuwe	gebouw	zetten	we	zoveel	
mogelijk	Haagse	werknemers	in.	Er	moet	ruim	plek	zijn	voor	jongerencultuur.

In	het	Kunstenplan	wordt	een	breed	palet	aan	professionele	 instellingen	ondersteund.	De	PvdA	 is	
trots	op	de	breedte	van	het	aanbod	 in	de	 stad	en	wil	deze	graag	behouden.	Den	Haag	heeft	een	
rijke	poptraditie	en	mooie	oefenvoorzieningen.	De	PvdA	zet	zich	in	om	de	mogelijkheden	voor	bands	
verder	te	ontwikkelen.

22 Schouders	eronder,	dat	werkt	-	Verkiezingsprogramma	Partij	van	de	Arbeid	Den	Haag	2014	-	2018



Evenementen	zijn	belangrijk	voor	de	stad.	De	PvdA	wil	evenementen	blijven	ondersteunen.	Het	 is	
belangrijk	evenementen	goed	op	elkaar	te	stemmen,	zodat	er	het	hele	jaar	door	wat	is	te	beleven	in	
de	stad.	Evenementen	hebben	een	divers	aanbod,	worden	steeds	duurzamer	en	trekken	bezoekers	
van	buiten	de	stad.

Culturele instellingen hebben een maatschappelijke opdracht

Afspiegeling van de stad
Ons	culturele	aanbod	dient	een	afspiegeling	te	zijn	van	de	stad.	Opkomende	disciplines,		beginnende	
kunstenaars	en	musici	krijgen	een	kans	om	zich	te	bewijzen	en	een	publiek	te	veroveren.	Bestaande	
instellingen	hebben	een	verantwoordelijkheid	om	een	breed	publiek	aan	zich	te	binden	en	in	te	spelen	
op	de	verscheidenheid	van	de	stad.

De	PvdA	vindt	het	belangrijk	dat	iedereen	zich	kan	herkennen	in	het	cultuuraanbod	in	de	stad	en	in	
de	diverse	wijken.	Om	dit	te	stimuleren	wil	de	PvdA	dat	zowel	de	besturen	van	de	gesubsidieerde	
cultuurinstellingen	 in	 de	 stad	 als	 de	 samenstelling	 van	 de	 diverse	 adviescommissies	 meer	 een	
afspiegeling	gaan	vormen	van	de	Haagse	bevolking	in	al	haar	verscheidenheid.

Zoveel	mogelijk	financieel	onafhankelijk
Kunst	en	cultuur	is	belangrijk	en	verdient	permanente	gemeentelijke	ondersteuning.	De	PvdA	is	dan	
ook	tegen	verdere	bezuinigingen	op	kunst	en	cultuur.	Financiële	ondersteuning	aan	alle	bestaande	
instellingen	en	nieuwe	 initiatieven	 is	 echter	niet	 vanzelfsprekend.	Bij	 het	 toekennen	van	 subsidies	
wordt	gekeken	of	kunst-	en	cultuurinstellingen	zich	onderscheiden	in	kwaliteit	en	in	de	mate	waarin	
ze	de	stad	of	wijk	als	geheel,	met	alle	doelgroepen	daarbinnen,	aan	zich	proberen	te	binden.	Voor	
nieuwe	organisaties	en	individuen	is	de	gemeente	duidelijk	over	de	eisen	die	gelden	om	in	aanmerking	
te	komen	voor	incidentele	subsidie.	

Bestaande	kunst-	en	cultuurinstellingen	worden	gestimuleerd	om	nieuw	publiek	aan	te	trekken	en	de	
eigen	inkomsten	te	vergroten,	bijvoorbeeld	via	eigen	fondsenwerving	of	tariefdifferentiatie.	Hoe	beter	
dat	lukt,	hoe	meer	geld	er	beschikbaar	is	voor	kleine	en	nieuwe	initiatieven.	De	gemeente	stimuleert	
financiële	onafhankelijkheid	en	zet	in	op	publiek	private	samenwerking	waar	dat	kan.

 “Iedereen moet kunnen genieten van cultuur
Geen verdere bezuinigingen.”

Creatieve	stad
Den	Haag	moet	nog	meer	dan	nu	bruisen	van	creativiteit.	Kunst	en	cultuur,	maar	ook	ideeën	voor	
nieuwe	bedrijven	en	producten,	ontstaan	in	een	creatieve	omgeving.	De	PvdA	wil	blijven	inzetten	op	
multifunctionele	plekken	in	de	stad	waar	kunst,	cultuurvormen	en	bijvoorbeeld	startende	bedrijfjes,	
scholieren,	ouderen	en	sporters	bij	elkaar	komen.	Soms	is	dat	in	een	brede	buurtschool,	soms	in	het	
buurthuis	van	de	toekomst,	soms	is	dat	op	een	manier	die	we	nu	nog	niet	voorzien.

De	PvdA	vindt	het	bewaken	en	bewaren	van	cultureel	erfgoed	van	groot	belang.	Denk	daarbij	aan	de	
geschiedenis	van	de	stad,	onze	architectuur,	monumenten	en	typisch	Haagse	dingen.
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2.6	 Den	Haag,	sportief	&	sociaal

Sport	verbroedert	en	is	gezond.	Sport	maakt	mensen	sterker,	doet	samenwerken,	helpt	teleurstellingen	
overwinnen,	 talenten	 aanspreken	 en	 ontwikkelen.	 Sterke	 verenigingen	 maken	 een	 sociale	 stad.	
Sporten	moet	voor	 iedereen	mogelijk	zijn,	topsporters	 inspireren	anderen	en	het	spel	moet	eerlijk	
worden	gespeeld.	In	Den	Haag	sport	iedereen	mee(r).	Vrijwilligers	zijn	hierbij	onmisbaar.	Zij	verdienen	
alle	steun.

De	afgelopen	periode	is	flink	ingezet	op	het	bestrijden	van	overgewicht,	het	verbinden	van	sport	met	
onderwijs,	cultuur	en	welzijn	en	is	er	aandacht	geweest	voor	het	versterken	van	de	sportverenigingen.	
De	PvdA	vindt	dat	er	nog	een	flinke	tand	bij	moet.	De	sportdeelname	is	in	sommige	wijken	en	onder	
sommige	 groepen	 nog	 altijd	 erg	 laag,	 accommodaties	 voldoen	 vaak	 niet	 meer	 aan	 de	 eisen	 van	
vandaag	de	dag	en	verenigingen	kunnen	beter	worden	ondersteund.	Den	Haag	moet	uitblinken	 in	
sportiviteit:	topsport	en	amateursport	vormen	daarbij	een	perfect	team.

ONZE PLANNEN

Iedereen sport mee(r)
In	sommige	wijken	sport	minder	dan	de	helft	van	de	bewoners,	 in	andere	wijken	 is	dat	meer	dan	
driekwart.	Dit	verschil	is	zorgelijk.	De	PvdA	wil	de	deelname	aan	sport	vergroten,	vooral	in	de	wijken	
waar	de	deelname	laag	is	en	waar	de	gezondheidstoestand	meer	sporten	vraagt.	Den	Haag	handhaaft	
de	inzet	vanuit	het	Nationaal	Actieplan	Sport	en	Bewegen	en	gaat	voor	structurele	rijksfinanciering.

Voor	 wijken	 waar	 weinig	 aan	 sport	 wordt	 gedaan	 komt	 daarom	 een	 gericht	 actieplan.	 Via	 open	
dagen	 waar	 alle	 sportverenigingen	 zich	 kunnen	 presenteren,	 laten	 we	 kinderen	 en	 volwassenen	
jaarlijks	kennismaken	met	de	sportverenigingen	 in	de	buurt.	We	moedigen	de	totstandkoming	van	
buurtsportverenigingen	aan.
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De	PvdA	wil	meer	sportevenementen,	juist	op	plaatsen	waar	relatief	minder	aan	sport	wordt	gedaan.	
We	bestrijden	via	het	programma	‘Gezond	is	vet’	de	zwaarlijvigheid	en	gaan	gezondheidsverschillen	
in	de	stad	te	lijf.	Speciale	aandacht	gaat	uit	naar	het	gebruik	van	de	fiets	in	wijken	waar	minder	wordt	
gefietst.

Via	de	Ooievaarspas	zorgen	we	ervoor	dat	er	geen	financiële	belemmeringen	zijn	voor	het	lidmaatschap	
van	een	vereniging,	sportschool	of	het	aanschaffen	van	sportattributen.	Misbruik	wordt	hard	aangepakt

“Elke buurt voldoende speelruimte!
Onze kinderen moeten voldoende kunnen bewegen.”

De	PvdA	gaat	voor	voldoende	speelruimte	in	de	buurt.	In	speeltuinen	bewegen	de	jongste	kinderen	en	
op	trapveldjes	werken	kinderen	(onbewust)	aan	hun	conditie.	We	vinden	het	belangrijk	dat	kinderen	
ook	op	school	(kunnen)	sporten.	Daar	moeten	goede	voorzieningen	voor	zijn:	op	school	of	in	de	directe	
omgeving.	Dit	 is	 in	de	vorm	van	een	gymzaal	en	een	sportveld.	 In	groep	vijf	moeten	alle	kinderen	
kunnen	zwemmen;	de	gemeente	speelt	daarbij	een	belangrijke	rol.	Het	huidige	schoolzwembeleid	
(gratis	en	voor	elke	 school	mogelijk)	wordt	voortgezet.	We	zetten	 in	op	een	goede	 registratie	van	
zwemvaardigheid,	zodat	we	ook	goed	weten	voor	welke	kinderen	zwemles	nog	nodig	is.

Ouderen	en	gehandicapten	worden	extra	ondersteund	met	materialen,	vervoer	en	begeleiding	om	te	
kunnen	sporten.

Plek om te sporten, sterke verenigingen

Sterke	verenigingen	en	goede	accommodaties	vormen	de	basis	voor	samenhang	in	de	stad	en	voor	
een	goed	sportklimaat.

Sterke verenigingen
Sportclubs	 moeten	 waar	 mogelijk	 worden	 verbonden	 aan	 school,	 opvang,	 welzijn	 en	 cultuur.	
Sportcoördinatoren	 en	 combinatiefunctionarissen	 ondersteunen	 verenigingen	 bij	 het	 versterken	
van	 de	 vereniging	 en	 de	 samenwerking	 met	 andere	 organisaties.	 De	 PvdA	 wil	 dat	 het	 aantal	
combinatiefunctionarissen	wordt	uitgebreid.	Combinatiefunctionarissen	bevorderen	de	samenwerking	
tussen	 sportvereniging,	 school,	welzijn	 en	 cultuur.	We	willen	 het	 bestand	 van	 sportcoördinatoren	
uitbreiden	en	ervoor	zorgen	dat	meer	aandacht	uitgaat	naar	verenigingsontwikkeling.

Sportverenigingen	worden	gestimuleerd	bij	 het	opzetten	van	 satellietverenigingen	 in	buurten	met	
een	lage	sportdeelname.	Initiatieven	in	wijken	voor	nieuwe	verenigingen,	worden	ondersteund	door	
de	gemeente.	Besturen	van	sportverenigingen	zijn	bij	voorkeur	een	afspiegeling	van	de	wijk.	Besturen	
worden	in	hun	werk	ondersteund	door	de	sport-	en	vrijwilligerscoördinatoren.

Elke	vereniging	dient	fair-playbeleid	te	hebben,	voor	de	sporters	zelf,	maar	ook	voor	de	toeschouwers.	
De	gemeente	ondersteunt	verenigingen	bij	het	opgetreden	tegen	overtredingen	en	onsportief	gedrag	
op	en	rond	het	veld.	Verenigingen	die	te	maken	krijgen	met	relatief	veel	jongeren	met	gedragsproblemen	
worden	waar	dat	kan	ondersteund,	bijvoorbeeld	met	een	spreekuur	bij	het	Centrum	voor	Jeugd	en	
Gezin.

Goede	accommodaties
De	PvdA	vindt	dat	sportaccommodaties	verder	kunnen	worden	verbeterd.	Er	zijn	accommodaties	die	
niet	meer	voldoen	aan	de	moderne	eisen.	Verenigingen	met	veel	ambitie	lopen	soms	tegen	grenzen	
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aan.	De	PvdA	 trekt	 extra	 geld	uit	 voor	het	 verbeteren	 van	de	 sportaccommodaties.	Ook	 voor	het	
onderwijs	moeten	er	uitstekende	sportaccommodaties	zijn.	We	zetten	in	op	het	breder	beschikbaar	
stellen	van	gymlokalen.

“Den Haag in beweging:
sterke verenigingen, goede voorzieningen.”

Sportaccommodaties	zetten	we	waar	dat	kan	voor	vele	doelen	 in:	voor	school,	welzijn,	 cultuur	en	
sport,	voor	iedereen!	In	sportkantines	is	gezond	gedrag	en	gezond	voedsel	de	norm.	De	alcoholleeftijd	
van	achttien	jaar	wordt	strikt	toegepast.

Ook	voor	mensen	die	niet	lid	zijn	van	een	sportvereniging	moet	sporten	mogelijk	zijn.	In	de	stad	wordt	
geïnvesteerd	 in	 laagdrempelige	 mogelijkheden	 om	 te	 sporten,	 bijvoorbeeld	 in	 onze	 vele	 parken,	
speeltuinen	en	de	natuur.	Fitnessplaatsen	in	onze	parken	en	goede	Cruijffcourts	zijn	waardevol.

Topsport en breedtesport, een sterk team
Topsport	 wordt	 ondersteund	 waar	 dit	 een	 breed	 effect	 heeft	 voor	 de	 rest	 van	 de	 stad.	 Van	
topsporters	 en	 topsportorganisaties	 verwachten	 we	 een	 actieve	 voorbeeldrol	 in	 de	 Haagse	
samenleving.	We	bevorderen	dat	 in	Den	Haag	 topsportevenementen	plaatsvinden.	Voorwaarde	 is	
brede	maatschappelijke	steun.	Deze	evenementen	kunnen	ook	worden	gefinancierd	uit	beschikbare	
middelen	voor	citymarketing.

Voor	 regionale	 toppers	 is	er	ondersteuning	 (indien	 zij	niet	voor	NOC-NSF-middelen	 in	aanmerking	
komen),	waarbij	voorbeeldwerking	meeweegt.	Sporters	en	sportverenigingen	op	het	hoogste	niveau	
ondersteunen	we	voor	zover	het	de	directe	sportprestatie	betreft.	Daar	moet	altijd	maatschappelijke	
inzet	tegenover	staan.	De	gemeente	maakt	met	elke	topclub	afspraken	over	de	wijze	waarop	deze	
bijdrage	wordt	geleverd.

We	 bevorderen	 dat	 in	 Den	 Haag	 topsportevenementen	 plaatsvinden.	 Het	 WK	 Hockey,	 het	 WK	
Beachvolleybal	en	het	WK	Cross	Triathlon	zijn	daar	voorbeelden	van.	Voorwaarde	bij	dit	alles	is	een	
brede	maatschappelijke	steun.
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3. Wonen en wij(k)gevoel

3.1 Betaalbaar wonen, een buurt waar je je thuis voelt

De	PvdA	wil	dat	er	in	Den	Haag	voldoende	goede	en	betaalbare	woningen	zijn.	Die	woningen	moeten	
in	 een	 prettige	 leefomgeving	 staan,	 waar	 mensen	 zich	 thuis	 voelen.	 De	 PvdA	 heeft	 zich	 hier	 de	
afgelopen	jaren	voor	ingezet.	De	krachtwijkenaanpak	heeft	ertoe	geleid	dat	Haagse	buurten	steeds	
beter	worden.	Neem	bijvoorbeeld	Transvaal,	dat	gaat	met	sprongen	vooruit!
Voor	veel	mensen	is	het	goed	wonen	in	Den	Haag.	Ze	hebben	een	mooi	en	betaalbaar	huis,	wonen	in	
een	leuke,	sfeervolle	buurt	en	hebben	goede	voorzieningen	in	de	omgeving,	zoals	groen,	speeltuinen	
en winkels.

Het	 gaat	 echter	nog	niet	 in	 alle	wijken	en	buurten	 zo	 goed	als	we	 zouden	willen.	Meer	 groen	en	
betere	 woningen	 blijven	 op	 veel	 plekken	 nodig.	 De	 stad	 groeit:	 steeds	 meer	 mensen	 komen	 in	
Den	Haag	wonen.	Het	 is	daarom	nog	belangrijker	betaalbare	huizen	 in	Den	Haag	te	bouwen	en	te	
behouden.	We	moeten	alles	op	alles	zetten	om	de	wachtlijsten	voor	sociale	woningen	in	Den	Haag	
te	verkleinen.	Gemeente	en	investeerders	in	de	woningmarkt	hebben	tegelijkertijd	minder	middelen.	
De	economische	groei	zoals	we	die	de	afgelopen	tijd	kenden	is	niet	meer	vanzelfsprekend.	Kantoren	
staan	leeg	en	projectontwikkeling	komt	niet	zomaar	van	de	grond.	Creatieve	oplossingen	zijn	nodig.

De	 PvdA	 heeft	 die	 oplossingen.	 We	 gaan	 voor	 meer	 en	 betere	 woningen	 door	 kantoren	 om	 te	
bouwen,	grond	te	herbestemmen	en	de	bestaande	woningvoorraad	te	renoveren.	We	zetten	in	op	het	
terugbrengen	van	wachtlijsten	voor	een	huurwoning	door	een	woonpact	te	sluiten	met	de	partijen	
die	in	Den	Haag	de	grond	en	woningen	hebben.	We	zorgen	dat	huisjesmelkers	geen	kans	krijgen	en	
woonoverlast	wordt	teruggedrongen.	De	PvdA	investeert	in	betere	buurten.

27Schouders	eronder,	dat	werkt	-	Verkiezingsprogramma	Partij	van	de	Arbeid	Den	Haag	2014	-	2018



ONZE PLANNEN

Meer betaalbare woningen in Den Haag
De	PvdA	Den	Haag	wil	 betaalbare	huur-	 en	 koopwoningen	 in	Den	Haag	behouden	en	waar	nodig	
en	 mogelijk	 nieuw	 bouwen.	 Verkleining	 van	 de	 voorraad	 sociale	 woningen	 in	 Den	 Haag	 is	 voor	
ons	 onbespreekbaar.	 De	 PvdA	 wil	 dat	 er	 nieuwe	 sociale	 woningen	 worden	 gebouwd	 en	 dat	
woningcorporaties	alleen	sociale	huurwoningen	verkopen	als	ten	minste	evenveel	nieuwe	woningen	
worden	gerealiseerd.

We	zijn	zeer	bezorgd	over	de	effecten	van	het	landelijk	beleid	op	de	sociale	woningbouw	in	Den	Haag.	
Woningcorporaties	en	projectontwikkelaars	zitten	in	zwaar	weer.	Daarom	willen	we	dat	de	gemeente	
een	woonpact	met	hen	sluit.	De	gemeente	zal	daarbij	geld	uittrekken,	waardoor	deze	organisaties	
weer	aan	de	slag	kunnen	met	Den	Haag.	Voorwaarde	 is	wel	dat	zij	bijdragen	aan	resultaten	op	de	
(sociale)	doelen	van	Den	Haag	én	dat	zij	efficiënter	gaan	werken.	Er	moeten	harde	afspraken	worden	
gemaakt	met	de	corporaties	over	de	beschikbaarheid	van	goedkope	huurwoningen	voor	mensen	met	
de	laagste	inkomens.
Ook	maken	we	 afspraken	 over	 behoud	 en	 nieuwbouw	 van	 sociale	 woningbouw,	 over	 duurzamer	
woningen,	 over	 onderhoud	 en	 renovatie,	 groen	 in	 de	 buurt	 en	 het	 bestrijden	 van	woonoverlast.	
De	kwaliteit	van	sociale	woningbouw	moet	hierdoor	in	stand	blijven	en	liefst	verhoogd	worden.	Bij	
voorkeur	worden	ook	andere	partijen,	zoals	zorgaanbieders	en	ontwikkelaars	van	duurzame	energie,	
betrokken	bij	de	afspraken.

We	handhaven	het	quotum	van	de	bouw	van	30%	nieuwe	woningen	onder	de	huursubsidiegrens.	
We	 willen	 dat	 woningcorporaties	 ook	 eengezinswoningen	 blijven	 verhuren.	 De	 doorstroming	 op	
de	Haagse	woningmarkt	moet	worden	verbeterd.	Sociale	woningen	zijn	bedoeld	voor	mensen	met	
een	laag	inkomen.	Lange	wachttijden	voor	mensen	die	deze	woningen	echt	nodig	hebben	zijn	niet	
aanvaardbaar.	De	PvdA	accepteert	hogere	huren	voor	mensen	met	hogere	inkomens.	Mensen	kijken	
bij	de	keuze	van	een	woning	niet	alleen	naar	Den	Haag,	maar	ook	naar	de	omliggende	regio.	We	willen	
samen	met	buurgemeenten	optrekken	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	beschikbaarheid	van	betaalbare	
woningen	in	de	gehele	regio	op	orde	is.

Meer en betere woningen
Mensen	die	 in	Den	Haag	willen	wonen,	moeten	dat	ook	kunnen	doen.	Den	Haag	groeit.	 Inmiddels	
kent	Den	Haag	bijna	510.000	inwoners.	De	demografische	prognoses	geven	aan	dat	de	bevolking	de	
komende	jaren	verder	blijft	groeien.	De	PvdA	wil	deze	groei	op	een	duurzame	wijze	faciliteren,	waarbij	
de	huisvesting	van	lagere	inkomens	voorop	staat.	Uitgangspunt	bij	de	groei	is	zoveel	mogelijk	woningen	
in	bestaande	gebouwen,	maar	ook	(beperkte)	nieuwbouw.	De	PvdA	wil	daarom	de	komende	tien	jaar	
10.000	woningen	in	bestaande	gebouwen	realiseren.	De	Binckhorst	is	een	gebied	waar	de	bouw	van	
nieuwe	woningen	nog	goed	mogelijk	is.	

“In 10 jaar 10.000 extra woningen 
in bestaande kantoren en winkels.”

Woningen	 moeten	 passen	 bij	 de	 toekomstige	 bewoner.	 Vooral	 kleine	 huurwoningen	 voor	 jonge	
gezinnen,	 voor	 jongeren	en	 goedkope	 studentenwoningen	 zijn	 op	de	 korte	 termijn	nodig.	 Tegelijk	
willen	we	dat	bij	de	bouw	van	veel	woningen	rekening	wordt	gehouden	met	de	mogelijkheid	voor	
goede	zorg	in	de	woning,	zoals	trapliften	en	digitale	hulpmiddelen	om	snel	zorg	te	kunnen	verlenen.	

Het	is	landelijk	beleid	dat	steeds	meer	ouderen,	chronisch	zieken	en	gehandicapten	thuis	blijven	wonen.	
Ook	wanneer	zij	zorg	nodig	hebben.	Dat	betekent	wel	dat	zij	een	woning	nodig	hebben	die	geschikt	is	
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voor	het	wonen	met	beperkingen.	De	gemeente	zorgt	er	in	samenwerking	met	woningbouwcorporaties	
voor	dat	zo	optimaal	mogelijk	gebruik	wordt	gemaakt	van	huizen	met	woningaanpassingen,	door	deze	
woning	bij	voorkeur	toe	te	wijzen	aan	een		Hagenaar	met	een	beperking.	Deze	moet	dan	wel	hoog	
op	de	wachtlijst	staan,	of	om	dringend	medische	redenen	moeten	verhuizen.	Daarnaast	onderzoeken	
we	de	mogelijkheid	om	verzorgingstehuizen	die	leeg	komen	te	staan	om	te	bouwen	tot	zorgwoningen

We	willen	vooral	kantoren	ombouwen	tot	woningen.	In	Den	Haag	staan	veel	kantoorpanden,	terwijl	
grond	waarop	al	tijden	niet	wordt	gebouwd	nu	nog	bestemd	is	voor	nieuwe	kantoren.	De	gemeente	
moet	die	kantoren	waar	mogelijk	helpen	veranderen	in	woningen	en	kantoorgrond	herbestemmen	
tot	woongrond.	De	PvdA	wil	 hiervoor	 de	norm	dat	 er	 per	woning	 gemiddeld	 1,2	 parkeerplaatsen	
moeten	zijn	op	binnenstedelijke	locaties	loslaten	en	zich	bij	nieuwbouw	richten	op	locaties	die	goed	
bereikbaar	zijn	met	het	openbaar	vervoer.	We	willen	dat	de	gemeente	hierbij	samenwerkt	met	de	
eigenaars	van	de	grond	en	andere	belanghebbenden.	Tegelijk	schrikt	de	PvdA	niet	terug	voor	dwang.	
We	 willen	 deze	 dwang	mogelijk	 maken	 door	 een	 goede	 leegstandsverordening,	 zoals	 die	 van	 de	
Vereniging	Nederlandse	Gemeenten.	Grondeigenaren	kunnen	niet	eeuwig	wachten	op	een	betere	
prijs.

Ten	slotte	willen	we	meer	woningen	realiseren	door	een	extra	woonlaag	boven	bestaande	woningen	
te	bouwen	en	ruimte	boven	winkels	en	van	panden	die	vroeger	winkels	waren	beter	 te	benutten.	
Natuurlijk	in	overleg	met	de	buurt	en	met	oog	voor	de	kwaliteit	van	de	buurt.	Ook	op	beschikbare	
kavels	willen	we	bouwen,	zoals	het	Norfolkterrein.	De	PvdA	wil	niet	bouwen	op	het	waardevolle	groen	
in	en	om	de	stad.

Woningen	moeten	van	goede	kwaliteit	zijn.	De	PvdA	wil	bovendien	dat	(nieuwe)	woningen	voldoen	
aan	hoge	standaarden	voor	luchtkwaliteit	en	energiegebruik	(GPR-score	8	en	Energielabel	C).	Waar	
die	kwaliteit	er	nog	niet	is,	willen	we	die	bereiken	of	benaderen	door	woningen	te	renoveren.
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Betere buurten
De	PvdA	wil	dat	mensen	in	Den	Haag	in	een	buurt	kunnen	wonen	waarin	zij	zich	prettig	en	thuis	voelen.	
De	inrichting	van	de	buurt	is	het	begin	daarvan.	Elke	buurt	moet	daarom	voldoende	groen	hebben,	
voldoende	voorzieningen	dichtbij	(zoals	zorg)	en	recreatiemogelijkheden.	De	gemeente	zorgt	in	overleg	
met	belangenorganisaties	dat	de	openbare	ruimte	toegankelijk	is	voor	mensen	met	een	beperking.	Bij	
stedelijke	vernieuwing	en	woningrenovatie	wil	de	PvdA	ervoor	zorgen	dat	ouderen,	chronisch	zieken	
en	gehandicapten	zo	goed	mogelijk	zelfstandig	in	hun	buurten	kunnen	blijven	wonen.	De	PvdA	kiest	
voor	levensloopbestendige	buurten	en	wil	deze	in	de	komende	jaren	buurtgericht	ontwikkelen	samen	
met	buurtbewoners,	belangengroeperingen	en	aanbieders	van	woningen,	welzijn	en	zorg.	

De	 PvdA	wil	 daarom	dat	 de	 gemeente	 samen	met	 de	 bewoners	 van	wijken	nadenkt	 over	 hoe	de	
leefomgeving	 kan	 worden	 verbeterd	 en	 hoe	 de	 identiteit	 van	 de	 wijk	 versterkt	 kan	 worden.	
Zeker	 voor	 wijken	 met	 een	 slecht	 imago.	 Dit	 kan	 waar	 nodig	 worden	 uitgevoerd	 met	 hulp	 van	
wijkontwikkelingsmaatschappijen.	Het	 is	ook	belangrijk	dat	mensen	zich	verenigen	 in	verenigingen	
van	 eigenaren	 en	 huurdersverenigingen.	 De	 PvdA	wil	 dat	 de	 gemeente	 de	 oprichting	 en	 verdere	
ontwikkeling	van	dit	soort	verenigingen	versterkt	en	ondersteunt.	Er	komt	een	minimumbijdrage	aan	
verenigingen	van	eigenaren.

“Huisjesmelker met veel achterstallig onderhoud? 
Boetes en straf.”

De	PvdA	wil	dat	de	gemeente	goed	blijft	bekijken	welke	buurten	achterblijven	of	verslechteren.	De	
gemeente	moet	ervoor	zorgen	dat	middelen	beschikbaar	blijven	om	achteruitgang	van	een	buurt	
zo	snel	mogelijk	te	voorkomen.	Bij	achterstallig	onderhoud	door	bijvoorbeeld	huisjesmelkers	wil	
de	PvdA	een	onderhoudsplicht	met	sancties.	De	PvdA	wil	dat	de	gemeente	en	woningcorporaties	
eigenaren	die	hun	huis	slecht	opknappen	ondersteunt	en	adviseert.

De	PvdA	ziet	herstructurering,	zoals	in	Zuidwest,	als	een	van	de	mogelijkheden	om	de	leefomgeving	
van	mensen	te	verbeteren.	We	zorgen	er	daarbij	wel	voor	dat	er	ten	minste	evenveel	(sociale)	
woningen	blijven.	Waar	mogelijk	kiezen	we	voor	 renovatie	en	/of	groot	onderhoud.	Renovatie	
trekt	een	minder	grote	wissel	op	de	buurt	en	het	karakter	van	een	wijk.	Sloop	en	nieuwbouw	
willen	we	alleen	als	renovatie	niet	mogelijk	blijkt.	Om	de	leefbaarheid	in	wijken	met	een	eenzijdig	
aanbod	van	huurwoningen	te	verbeteren	wordt	het	kleinschalige	experiment	in	Mariahoeve	met	
een	toewijzing	van	sociale	huurwoningen	op	basis	van	leefstijlen	uitgebreid	naar	Morgenstond	
en	Moerwijk.

Als	manieren	om	de	leefomgeving	van	mensen	te	verbeteren	ziet	de	PvdA	verder	het	vergroenen	
van	 binnenterreinen	 en	 ‘restruimtes’:	 ruimtes	 die	 nu	 eigenlijk	 nergens	 voor	 gebruikt	worden.	
Ook	 volkstuintjes	 en	 stadsboerderijen	 zijn	 een	 optie.	 De	 PvdA	wil	 bovendien	 dat	 plantsoenen	
goed	onderhouden	worden.	Bijvoorbeeld	het	Deltaplantsoen	in	de	Rivierenbuurt	is	dringend	aan	
een	opknapbeurt	toe!	Kap	van	bomen	is	soms	nodig,	maar	heeft	zeker	niet	onze	voorkeur.	Het	
karakter	van	een	buurt	heeft	in	de	ogen	van	de	PvdA	baat	bij	woningen	die	opgeknapt	worden	in	
de	stijl	van	die	buurt	en	nieuwbouw	die	de	sfeer	van	de	buurt	versterkt	en	openbare	ruimtes	die	
goed	ingericht	zijn	en	goed	beheerd	worden.	Sommige	pleinen,	vooral	in	Laak,	de	Schilderswijk	
en	Escamp	kunnen	herinrichting	gebruiken,	bij	andere	pleinen	volstaat	goed	beheer.

De	PvdA	wil	 karaktervolle	gebouwen	en	buurten	beschermen	via	ons	monumentenbeleid.	Een	
mooie	 binnenstad	 bestaat	 niet	 uit	 door	 infrastructuur	 losgeknipte	 delen,	 zoals	 door	 het	 Prins	
Bernhardviaduct,	Schenkviaduct	en	spoorlijnen.		Het	college	moet	gaan	onderzoeken	hoe	dit	kan	
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worden	 verbeterd,	waarbij	 sloop	 van	het	 Prins	Bernardviaduct	 en	het	 Schenkviaduct	 als	 reële	
optie	moet	worden	overwogen.		

Uiteraard	 is	 bij	 dit	 alles	 van	 groot	 belang	 dat	 gemaakte	 afspraken,	 bijvoorbeeld	 in	 een	
stedenbouwkundige	visie	of	een	bestemmingsplan,	ook	uitvoert.

3.2 Samen werken aan een veilige stad

Iedereen	heeft	 recht	 op	 veiligheid.	 In	 een	 veilige	 buurt	 kunnen	mensen	 zeker	 zijn	 van	 zichzelf	 en	
anderen	en	daardoor	samen	iets	van	het	leven	maken.	Veiligheid	is	een	voorwaarde	voor	een	sterke	
en	 sociale	 samenleving.	 Het	 bestrijden	 van	 overlast	 en	 criminaliteit	 is	 daarom	 van	 groot	 belang.	
Criminaliteit	 –	 of	 het	 nu	 gaat	 om	 geweld,	 inbraak	 of	 een	 overval	 –	 heeft	 grote	 gevolgen	 voor	 de	
mensen	die	het	overkomt	en	voor	het	onderling	vertrouwen	in	de	samenleving.	Criminaliteit	moeten	
we	voorkomen	waar	het	kan	en	bestrijden	waar	het	moet.

Voor	 de	 PvdA	 is	 veiligheid	 veel	 meer	 dan	 criminaliteitsbestrijding	 alleen.	 Een	 veilige	 stad	 begint	
bij	het	 schoon	en	heel	houden	van	de	 leefomgeving.	Kleine	 irritaties,	overlast	en	 lichte	vergrijpen	
kunnen	groter	worden	en	uiteindelijk	grote	gevolgen	hebben.	Voor	slachtoffers	en	uiteindelijk	voor	
het	veiligheidsgevoel	van	de	hele	buurt.	Werken	aan	de	sociale	veiligheid	in	Den	Haag	betekent	voor	
de	PvdA	dan	ook:	de	stad	schoon	en	heel	houden,	het	voorkomen	en	bestrijden	van	criminaliteit,	
het	aanpakken	van	overlast	en	het	samenwerken	met	burgers	en	instanties	in	de	wijk	aan	een	veilige	
leefomgeving.

Het	politieke	klimaat	van	de	afgelopen	jaren	heeft	de	veiligheid	niet	vergroot.	Integendeel:	waar	angst	
wordt	gezaaid,	wordt	verdeeldheid	geoogst.	Hoe	meer	politieke	partijen	elkaar	de	loef	proberen	af	
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te	steken	met	de	‘hardste	hand’	en	de	´stevigste	taal´,	hoe	minder	veilig	mensen	zich	voelen	en	hoe	
verder	mensen	van	elkaar	af	komen	te	staan.

Gelukkig	 gaat	 het	 in	 Den	 Haag	 de	 goede	 kant	 op.	 De	 veiligheid	 is	 de	 afgelopen	 jaren	 verbeterd.	
Niettemin	is	er	nog	veel	werk	aan	de	winkel.	De	PvdA	is	van	aanpakken	en	resultaat	boeken,	maar	dan	
wel	samen.	We	voorkomen	liever	dan	dat	we	moeten	genezen.	We	jagen	elkaar	geen	angst	aan,	we	
pakken	aan.	We	doen	niet	wat	simpelweg	hard	klinkt,	we	doen	wat	echt	werkt	voor	een	veilige	stad.

ONZE PLANNEN

Samen werken aan een veilige stad
Mensen	zien	hun	wijk	soms	snel	veranderen.	Niet	altijd	ten	goede,	bijvoorbeeld	wanneer	winkelcentra	
achteruitgaan	en	daar	een	eenzijdig	winkelaanbod	voor	terug	komt	(zoals	belwinkels	en	massagesalons).	
Of	wanneer	er	bij	herhaling	sprake	is	van	vernieling,	hangjongeren,	of	verkeersoverlast.	Van	kwaad	
komt	bovendien	vaak	erger.

Een	goed	veiligheidsbeleid	begint	daarom	het	behouden	van	een	goede	sfeer	in	de	buurt	en	het	snel	
oppakken	van	de	kleine	criminaliteit	en	overlast.	De	PvdA	wil	dat	ook	kleine	meldingen	en	aangiftes	
serieus	worden	genomen.	Of	het	nu	gaat	om	graffiti,	geluidsoverlast,	of	het	signaleren	van	bredere	
ontwikkelingen	in	de	wijk.	De	politie	moet	altijd	laten	weten	wat	er	met	een	melding	is	gedaan	en	
mensen	het	gevoel	geven	dat	hun	melding	wordt	gewaardeerd.	De	wijkagent	speelt	een	cruciale	rol.	
Hij/zij	moet	kunnen	investeren	in	een	goede	relatie	met	buurtbewoners,	zoals	met	jongeren.

“Criminaliteit begint vaak klein. 
Kleine meldingen en aangiftes moeten we serieus nemen.”

De	 politie	 kan	 het	 niet	 alleen.	 Individuele	 buurtbewoners,	 maar	 ook	 de	 in	 de	 buurt	 werkende	
professionals,	zijn	van	groot	belang	bij	het	voorkomen	van	kleine	criminaliteit.	Straatvertegenwoordigers	
en	BIT-teams	kennen	de	buurt	als	geen	ander,	kunnen	namens	andere	buurtbewoners	spreken	en	
afspraken	maken	met	gemeente	en	veiligheidswerkers.
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De	PvdA	vindt	dat	buurtbewoners	een	nog	grotere	rol	moeten	krijgen	in	het	signaleren	en	voorkomen	
van	onveilige	 situaties.	Als	het	aan	de	PvdA	 ligt,	 komt	er	bovendien	veel	dichter	bij	de	burger,	op	
stadsdeelniveau,	 ook	 een	 driehoeksoverleg	 tussen	 OM,	 politie	 en	 gemeente.	 Veiligheidspartners	
laten	ook	meer	zien	hoe	ze	werken,	bijvoorbeeld	door	open	dagen	op	het	politiebureau	of	 in	het	
veiligheidshuis.

Ook	moeten	speerpunten	voor	het	veiligheidsbeleid	in	de	buurt,	meer	samen	met	bewoners	tot	stand	
komen.	Op	 initiatief	 van	de	PvdA	 zijn	hier	 stappen	gezet,	dit	 kan	nog	beter.	 In	elke	buurt	worden	
regelmatig	buurtschouwen	georganiseerd.		Alle	PvdA	gemeenteraadsleden	worden	actief	verbonden	
aan	één	van	de	PvdA	wijkteams	en	worden	zoveel	mogelijk	betrokken	bij	de	buurtschouwen	in	hun	
wijk.	 Zo	 kunnen	 ontwikkelingen	 vroegtijdig	 worden	 geconstateerd	 en	 kunnen	 concrete	 afspraken	
worden	gemaakt.	Problemen	kunnen	dan	snel	worden	opgelost.	Ten	slotte	kunnen	buurtbewoners	
–	al	dan	niet	georganiseerd	–	een	rol	spelen	in	de	opsporing.	Dat	gebeurt	al	via	Burgernet	en	steeds	
meer	via	sociale	media.	Daar	zetten	we	verder	op	in.	

“Met de buurt en in de buurt overlast aanpakken. 
Omdat dat werkt.”

Het	is	van	groot	belang	dat	de	gezamenlijke	resultaten	van	de	veiligheidsaanpak	ook	worden	gecommuniceerd	met	
de	buurt.	Mensen	kunnen	bovendien	specifieke	vormen	van	criminaliteit	helpen	voorkomen,	bijvoorbeeld	door	
hun	huis	goed	te	beveiligen.	De	PvdA	wil	dat	instrumenten	als	het	Keurmerk	Veilig	Wonen	hiervoor	breder	worden	
ingezet.

Voorkomen, handhaven en opsporen
De	PvdA	wil	voorkomen	dat	mensen	strafbare	feiten	plegen	of	overlast	veroorzaken.	Zo	zorgen	we	
ervoor	dat	mensen	hun	stadsgenoten	niet	tot	last	zijn.	Dit	voorkomt	(dure)	gedwongen	hulp,	extra	
politie-inzet	en	contact	met	justitie.	We	willen	daarom	zo	vroeg	mogelijk	signaleren	dat	mensen	op	
het	verkeerde	pad	dreigen	te	komen.	Samenwerking	tussen	professionele	organisaties	onderling	en	
met	vrijwilligers	en	actieve	burgers	is	daarbij	cruciaal.
Daders	moeten	snel	worden	gestraft,	dat	verkleint	de	kans	op	herhaling.	De	nazorg	moet	na	elke	straf	
op	orde	zijn.	 In	 samenwerking	met	bijvoorbeeld	zorg,	werk	en	school	 zorgen	we	voor	perspectief.	
Mensen	die	hun	straf	hebben	ondergaan,	moeten	goed	gevolgd	en	begeleid	worden.

Het	veiligheidshuis	speelt	een	rol	bij	het	voorkomen	dat	verschillende	hulpverleners	in	een	gezin	actief	
zijn,	zonder	dat	zij	dat	van	elkaar	weten.	Met	name	voor	goede	jeugdzorg	is	dat	essentieel	(zie	ook	de	
zorgparagraaf).	We	werken	hard	aan	effectieve	methoden	die	recidive	verminderen	en	durven	ook	te	
experimenteren	met	nieuwe	methoden.

Niet	alle	criminaliteit	 is	te	voorkomen.	Inbraken,	geweld	en	beroving	zijn	voorbeelden	van	delicten	
met	 een	 grote	 impact	 op	 het	 slachtoffer,	 diens	 directe	 omgeving	 en	 het	 veiligheidsgevoel	 in	 een	
buurt.	In	de	Haagse	aanpak	is	aandacht	voor	het	slachtoffer.	Wij	willen	dat	elk	slachtoffer	snel	op	de	
hoogte	is	van	het	politieonderzoek	en	hij/zij	weet	wat	de	mogelijkheden	zijn	tot	schadevergoeding	
en	slachtofferhulp.	Geïnvesteerd	wordt	in	de	nazorg:	hoe	gaat	het	met	iemand	na	een	incident?	Het	
moet	iedereen	die	aangifte	doet	duidelijk	zijn	wat	er	met	de	aangifte	gebeurt.	

In	buurten	waar	bewoners	onevenredig	veel	overlast	ondervinden	(zoals	bijv.	in	het	Oude	Centrum	
en	in	de	Rivierenbuurt)	pakt	de	politie	in	samenwerking	met	de	buurt	de	overlast	zo	gericht	mogelijk	
aan.	De	politie	treedt	hard	op	tegen	zware	delicten	als	drugshandel-	en	gebruik,	illegale	prostitutie,	
aanranding	en	geweld	op	straat.Mensenhandel	en	huiselijk	geweld	pakken	we	hard	aan.
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Woonoverlast
Woonoverlast	pakken	we	consequent	aan.	Verhuurders	die	zelf	misstanden	veroorzaken	worden	op	
hun	verantwoordelijkheid	gewezen.	We	zetten	daarbij	alle	mogelijke	middelen	in,	bijvoorbeeld	door	de	
huurcommissie,	brandweer	en	welstandscommissie	van	de	gemeente	in	te	schakelen.	Overbewoning	
en	illegale	wietteelt	worden	met	kracht	bestreden.	We	zijn	voorstander	van	experimenten	met	legale	
wietteelt	–	zonder	overlast	en	buiten	woonwijken.	Met	woningcorporaties	maken	we	afspraken	voor	
één	aanpak	in	Den	Haag	van	overlastgevende	buurtbewoners.	Ook	in	de	particuliere	sector	zetten	we	
alle	mogelijke	middelen	in.	We	experimenteren	met	vroegtijdig	inschakelen	van	justitie	in	geval	van	
overlast.	Zo	voorkomen	we	hopelijk	herhaling	en	kunnen	we	in	het	ergste	geval	snel	ingrijpen.

De	gemeente	Den	Haag	organiseert	een	groot	vuurwerk	op	31	december	om	0.00	uur	op	een	centrale	
plaats	in	de	stad.	Tijdens	Oud	en	Nieuw	en	grote	evenementen	wil	de	PvdA	dat	de	politie	ervoor	zorgt	
dat	de	overlast	voor	omwonenden	en	ondernemers	beperkt	blijft.

3.3	 Een	duurzame	stad	geeft	energie

De	PvdA	vindt	dat	Den	Haag	schoner	en	duurzamer	kan.	Bij	uitstek	moeten	bewoners,	ondernemers	
en	gemeente	hierbij	 samenwerken.	De	PvdA	wil	de	Haagse	economie	 tot	een	circulaire	economie	
maken:	hergebruik	wordt	de	norm.	We	maken	zo	twee	keer	winst:	financieel	en	winst	voor	het	milieu.	
De	afgelopen	periode	hebben	we	veel	gedaan	voor	een	duurzame	stad,	maar	over	het	effect	zijn	we	
nog	niet	tevreden.	Dat	Den	Haag	 in	de	top	twintig	staat	van	meest	vervuilde	straten	 in	Nederland	
accepteren	we	niet.
De	PvdA	trekt	de	komende	periode	fors	meer	geld	uit	voor	duurzaamheid	en	we	gaan	het	slimmer	
inzetten.	Veel	van	de	huidige	subsidieregelingen	willen	we	vervangen	door	financieringsregelingen.	Zo	
kunnen	particulieren	en	bedrijven	in	duurzaamheid	investeren	en	is	het	risico	voor	de	gemeente.	Wij	
willen	Hagenaars	stimuleren	om	te	kiezen	voor	duurzaam	vervoer.	Dat	doen	we	door	te	investeren	in	
goede	fietspaden	en	-routes	en	een	goede	en	betrouwbare	dekking	van	bus	en	tram.	Zie	voor	onze	
plannen	op	het	gebied	van	duurzame	mobiliteit	de	paragraaf	over	Snel,	veilig	en	gezond	van	a	naar	b.
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ONZE PLANNEN

Een klimaatneutrale stad in 2040

Energiebesparing en duurzame energiebronnen
De	PvdA	wil	fors	besparen	op	energiegebruik	en	fors	investeren	in	de	lokale	productie	van	duurzame	
energie.	Burgers,	gemeente,	grootgebruikers	als	corporaties	en	beleggers	spannen	zich	hier	samen	
voor	 in.	Duurzaam	handelen	moet	 gemakkelijk	 en	aantrekkelijk	worden	gemaakt.	Dat	doen	we	
door	steunen	van	burgerinitiatieven	(zoals	het	produceren	van	groene	energie	met	de	buurt)	door	
het	geven	van	onafhankelijke	voorlichting	en	het	wegnemen	van	(juridische)	drempels.	Van	groot	
belang	is	de	totstandkoming	van	een	Haags	(eventueel	regionaal)	warmtenet.	De	PvdA	streeft	naar	
de	oprichting	van	een	Haags	warmtebedrijf,	waar	die	warmte-activiteiten	zullen	worden	ingebracht.		
Op	deze	manier	wordt	gewaarborgd	dat	de	ontwikkeling	slagvaardig	ter	hand	wordt	genomen	en	
het	belang	van	de	Haagse	burger	voorop	staat	en	geen	speelbal	wordt	van	commerciële	belangen.	
Gemeentelijke	energiecoaches	zorgen	voor	voorlichting/publiciteit,	ondersteuning,	advisering	en	
coördinatie,zoals	over	zonnepanelen,	groene	daken	en	groene	gevels.

Veel	burgers	kunnen	de	investeringen	voor	een	duurzaam	project	(zoals	zonnepanelen)	niet	direct	
betalen.	Dat	is	zonde,	want	veel	van	zulke	projecten	zijn	zeer	rendabel.	Om	hierin	te	voorzien	zullen	
goedkope	leningen	worden	verstrekt	voor	projecten	die	zichzelf	binnen	twaalf	jaar	terugbetalen.	
Samen	werken	we	aan	het	verduurzamen	van	alle	bestaande	woningen	tot	ten	minste	energielabel	
C.	 Dat	 doen	 we	 door	 dak-	 en	 vloerisolatie	 te	 stimuleren	 met	 een	 financieringsregeling.	 De	
financieringsregeling	wordt	ook	ingezet	om	warmte-koude	opslag	en	warmtepompen	te	stimuleren.

“Goedkope leningen voor zonnepanelen.
Met z’n allen naar minder energieverbruik.”

De	PvdA	wil	dat	nieuwbouw	in	Den	Haag	CO₂-neutraal	is.	We	stimuleren	dit	met	een	garantstelling,	
deze	geldt	ook	voor	verbouw.	In	de	nieuwe	prestatieafspraken	met	de	woningcorporaties	krijgen	
energieprestaties	een	hogere	prioriteit.	Onder	meer	bij	het	ombouwen	van	kantoren	investeren	we	
samen	met	beleggers	in	duurzaamheid.	De	gemeente	geeft	het	voorbeeld	door	de	Gemeentelijke	
Praktijkrichtlijnen	(GPR)	toe	te	passen	bij	gemeentelijk	vastgoed.	We	hebben	de	ambitie	om	deze	
GPR	schaal	van	duurzaamheidseisen	op	het	gebied	van	energie,	gebruikte	materialen,	afval,	water,	
gezondheid	en	woonkwaliteit	een	8	te	scoren.
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Een groene, levendige en klimaatbestendige stad
De	PvdA	wil	 dat	 zogenaamde	 versteende	wijken	worden	 vergroend,	 zowel	 op	 straatniveau	 als	 op	
daken.	 Standslandbouw,	 groene	 gevels	 en	 groene	daken	worden	 gestimuleerd.	 Stadslandbouw	en	
groene	daken	zorgen	dragen	bij	aan	een	beter	klimaat.	De	inhaalslag	(her)	plant	van	bomen	wordt	
afgemaakt.	 Bomen	 die	moeten	worden	 gekapt	worden	 consequent	 vervangen	 en	 indien	mogelijk	
worden	bomen	verplaatst.	Dit	vergroeningsoffensief	wordt	samen	met	buurtbewoners	vorm	gegeven.

We	maken	ons	zorgen	om	de	luchtkwaliteit	in	Den	Haag.	Daarom	doen	we	een	grootschalig	onderzoek	
naar	de	effecten	van	fijnstof	in	ieder	stadsdeel.	In	onze	verkeersparagraaf	zijn	concrete	maatregelen	
opgenomen	om	de	luchtkwaliteit	in	onze	stad	te	verbeteren.

Onze	ecologische	zones	zijn	de	longen	van	de	stad.	De	PvdA	vindt	dat	deze	in	zijn	geheel	met	elkaar	
moeten	worden	verbonden.	We	voeren	bestaande	plannen	voor	de	ecologische	verbindingszones	uit	
en	kijken	hoe	en	wanneer	we	het	(Cityduinpark)	Internationaal	park	realiseren.

De	PvdA	wil	dat	er	meer	en	beter	beschikbaar	lokaal	geproduceerd	voedsel	is.	Dat	bevorderen	we	door	
initiatieven	te	steunen	om	meer	voedsel	in	de	stad	te	verbouwen	en	door	Haagse	voedselconsumenten	
en	 regionale	 voedselproducenten	 bij	 elkaar	 te	 brengen.	Wij	 pleiten	 voor	meer	 stadslandbouw	 in	
bestaande	 stadsboerderijen.	 Stadsboerderij	 Zuiderpark	 wordt	 een	 voedselthemapark	 waar	 alle	
informatie	over	 regionale/stadlandbouw	wordt	 verzameld	 en	 voor	 een	breed	publiek	 toegankelijk	
gemaakt.

De	overlast	van	mens	op	dier	beperken	we	door	zorgvuldig	ecologisch	beheer	en	de	bescherming	van	
dieren	en	hun	leefgebieden.	Werkzaamheden	die	dieren	kunnen	verstoren	vinden	daarom	niet	plaats	
in	het	voorjaar	en	in	het	broedseizoen.	Bij	overlast	van	dieren	zoals	bijvoorbeeld	meeuwen	wordt	in	
overleg	met	de	Dierenbescherming	naar	een	diervriendelijke	oplossing	gezocht.

Wateroverlast	wordt	een	steeds	groter	probleem	voor	onze	stad.	Er	 is	betere	waterberging	nodig.	
Dat	doen	we	door	het	gebruik	van	waterdoorlatende	stenen	op	parkeerterreinen,	het	stimuleren	van	
groene	tuinen	en	daken	en	waterspeelpleinen	in	bestaande	wijken.

Maak van afval grondstof
We	willen	heel	zuinig	zijn	op	grondstoffen.	Dat	doen	we	door	zoveel	mogelijk	afval	te	scheiden	en	
opnieuw	te	gebruiken.	In	onze	stad	wordt	veertien	procent	gerecycled,	landelijk	is	dat	vijftig	procent.	
Voor	grote	steden	is	dit	geen	gemakkelijke	opgave,	maar	het	kan	veel	beter.	Binnen	een	half	jaar	moet	
het	nieuwe	college	komen	met	forse	verbeterplannen	om	de	beste	van	de	grote	steden	te	worden.	De	
gescheiden	aanlevering	van	kunststoffen/plastic	moet	binnen	een	jaar	mogelijk	zijn	in	de	hele	stad.

“Van afval weer grondstof maken. 
Een materialenbank op de Binckhorst.”

Op	 de	 Binckhorst	 of	 in	 de	 Uytenhagestraat	 komt	 een	 openbare	 materialenbank	 waar	 oude	
(sloop)materialen	 kunnen	 worden	 ingeleverd	 en	 hergebruikt.	 Op	 die	 manier	 kan	 bijvoorbeeld	
bestratingsmateriaal	 in	vele	 tuinen	van	de	 stad	nog	eeuwen	dienst	doen.	De	gemeente	bevordert	
dat	mensen	digitaal	kunnen	zien	welke	materialen	ze	kunnen	krijgen	in	de	materialenbank,	zodat	wat	
wordt	aangeboden	wordt	opgehaald.

We	willen	bij	voorkeur	duurzaam	inkopen.	Dat	doen	we	door	dit	als	eis	 in	aanbestedingen	mee	te	
nemen.
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Educatie	en	participatie
Duurzaamheid	krijgt	een	plaats	in	het	Haagse	lesprogramma	voor	milieueducatie.
Den	Haag	organiseert	een	duurzaamheidstop	voor	gemeenten	waarin	de	landelijke	wet-	en	regelgeving	
wordt	onderzocht	en	beoordeeld	op	werkbaarheid,	effectiviteit	en	ambitie.

Dierenwelzijn
De	gemeente	maakt	afspraken	met	organisaties	als	de	dierenambulance(s),	de	dierenasiels	en	andere	
dierenopvangcentra	over	het	vervoer	en	de	opvang	van	zwervende,	gewonde	en	zieke	dieren.

Draagvlak	voor	honden	in	de	stad,	staat	en	valt	bij	het	gedrag	van	honden	en	hun	eigenaren.	Overlast	
van	hondenpoep	op	straat	wordt	aangepakt	en	beboet.	De	gemeente	voorziet	in	de	aanleg	van	uitlaat-	
en	uitrenveldjes.

3.4 Snel, veilig en gezond van a naar b

De	PvdA	wil	dat	Den	Haag	een	stad	 is	waar	mensen	veilig	en	 snel	 van	a	naar	b	kunnen	 reizen	en	
tegelijkertijd	gezond	kunnen	leven.	Het	verkeersbeleid	van	Den	Haag	moet	deze	doelen	verenigen.	De	
PvdA	wil	dat	op	een	eerlijke	manier	voor	elkaar	krijgen.

We	 vinden	 dat	we	 hier	 nog	 onvoldoende	 in	 zijn	 geslaagd	 de	 afgelopen	 vier	 jaar.	 	 In	 bijvoorbeeld	
de	 Javastraat,	 de	 Raamweg,	 Hoefkade	 en	 Vaillantlaan	 is	 er	 nog	 steeds	 sprake	 van	 onacceptabele	
hoeveelheden	fijnstof.	Het	kabinet-Rutte	1,	met	VVD,	CDA	en	PVV,	heeft	fors	op	het	openbaar	vervoer	
bezuinigd.	 Er	 rijden	 daardoor	minder	 trams	 en	 bussen	 door	 Den	Haag.	 De	 PvdA	 zal	 de	 komende	
periode	onverminderd	 inzetten	op	een	aantrekkelijke	verkeersstad.	Schoon	en	veilig	 vervoer	krijgt	
daarbij	voorrang.
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ONZE PLANNEN

Fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer
De	PvdA	wil	schoon	en	veilig	vervoer.	De	fiets,	de	voetganger	en	het	openbaar	vervoer	krijgen	daarom	
van	ons	 voorrang.	We	willen	dat	 het	 aantal	 reizigers	met	het	 openbaar	 vervoer	met	tien	procent	
toeneemt.	Reisinformatie	moet	nog	beter	worden,	65+ers	met	een	ooievaarspas	moeten	gratis	kunnen	
blijven	 reizen	en	de	 tarieven	van	het	openbaar	vervoer	moeten	 redelijk	blijven:	de	prijzen	mogen	
niet	meer	dan	drie	procent	stijgen	per	jaar.	Ook	dagkaartjes	moeten	betaalbaar	blijven.	Tramhaltes	
moeten	sneller	sneeuwvrij	zijn	en	het	tramnet	moet	worden	uitgebreid,	bijvoorbeeld	in	Oostduinen	
en	 Wateringseveld.	 Eventuele	 nieuwe	 kantoren	 in	 Den	 Haag	 worden	 bij	 voorkeur	 bij	 OV-knooppunten	
gebouwd,	en	met	een	minimum	aan	parkeerplaatsen.	De	gemeente	beweegt	bedrijven	en	instellingen	er	toe	
om	hun	personeel	er	toe	aan	te	zetten	met	het	OV	of	de	fiets	naar	het	werk	te	komen.		Trams	en	bussen	
moeten	bovendien	weer	(vaker)	gaan	rijden.	Zeker	daar	waar	er	–	met	name	voor	ouderen	–	geen	
goede	alternatieven	zijn.	

We	willen	dat	het	fietsgebruik	met	vijftien	procent	toeneemt.	We	investeren	in	fietspaden	en	waar	
dat	kan	in	groene	golven	bij	verkeerslichten.	De	kwaliteit	van	de	fietspaden	moet	verbeteren,	zo	ook	
van	de	fietsenstallingen.	In	sommige	wijken	zijn	de	hoofdfietspaden	bij	sneeuwval	nog	altijd	niet	tijdig	
sneeuwvrij,	dat	moet	beter.	Waar	dat	kan	willen	we	dat	fietspaden	los	van	wegen	worden	neergelegd,	
bijvoorbeeld	 rond	 het	 Zuiderpark,	 en	 dat	 in	 overleg	met	 de	 buurt	 aan	 beide	 kanten	 van	 de	weg	
fietspaden	komen	te	liggen.	Fietsendiefstal	moet	veel	moeilijker	worden.	We	zetten	lokfietsen	in	om	
beter	op	te	kunnen	sporen.

“Voorrang voor fietsers en voetgangers. 
Met minder fijnstof ademt iedereen prettiger.”

We	 willen	 meer	 stallingsplekken	 voor	 de	 fiets	 en	 de	 biesieklettestallingen	 moeten	 overal,	 dus	
bijvoorbeeld	de	stalling	op	de	Boulevard	in	Scheveningen,	de	eerste	dag	gratis	zijn.	Zo	kunnen	mensen	
beter	hun	fiets	kwijt	in	de	stad.
Overlast	 van	 foutgeparkeerde	 fietsen	 pakken	 we	 aan.	 Er	 moet	 beter	 gehandhaafd	 worden	 als	
er	 voldoende	 fietsparkeerplekken	 zijn.	 Weesfietsen	 moeten	 sneller	 worden	 verwijderd,	 ook	 in	
woonwijken.	 Voor	 vervuilende	 tweewielers,	 zoals	 sommige	 typen	 (diesel)brommers	 komt	 er	 een	
verbod	en	een	inruilregeling.

De	 PvdA	 wil	 meer	 zebrapaden,	 autoluwe	 zones	 rond	 scholen	 en	 beter	 begaanbare	 trottoirs.	 Dat	
laatste	 kan	met	 simpele	maatregelen	 zoals	 voldoende	 ‘stoepafritten’	 en	 het	 snel	 herplaatsen	 van	
beschadigde	tegels.

Parkeren en autobereikbaarheid
De	PvdA	wil	dat	autobezitters	hun	auto	in	de	buurt	van	hun	woning	kwijt	kunnen	en	zich	binnen	en	
buiten	Den	Haag	kunnen	bewegen.	Aan	de	andere	kant	wil	de	PvdA	dat	de	uitlaatgassen	worden	
verminderd,	de	verkeersveiligheid	toeneemt	en	verkeersoverlast	afneemt.	Den	Haag	prijkt	bovenaan	
de	lijstjes	van	luchtvervuiling,	dat	is	geen	goede	zaak.

In	veel	wijken	kunnen	mensen	de	eigen	auto	vaak	niet	kwijt	en	is	sprake	van	grote	parkeeroverlast	
(veel	foutgeparkeerde	auto´s,	ten	onrechte	geparkeerde	vrachtauto´s	en	aanhangers,	enzovoort).	De	
PvdA	vindt	dat	mensen	de	eigen	auto	in	de	buurt	van	de	eigen	woning	kwijt	moeten	kunnen.		Per 
wijk wordt aan de hand van de parkeerbalans zorgvuldig bekeken waar er betaald 
parkeren wordt ingevoerd. Ook wordt rekening gehouden met het waterbedeffect 
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(dat het invoeren van betaald parkeren in de ene wijk leidt tot een te hoge 
parkeerdruk in de andere wijk). Elk	huishouden	krijgt	daarbij	voor	de	eerste	auto	een	zeer	
goedkope	parkeervergunning	(tenzij	men	een	privé	parkeerplaats	heeft).	Huishoudens	met	twee	of	
meer	auto’s	gaan	fors	meer	betalen	voor	een	tweede	vergunning,	tenzij	het	huishouden	kan	aantonen	
dat	beide	auto’s	nodig	 zijn	voor	bijvoorbeeld	de	onderneming	of	de	vervoer	van	een	gehandicapt	
kind.	We	kunnen	de	stalling	van	een	tweede	auto	niet	op	de	andere	burgers	van	de	stad	afwentelen.

“Minder parkeeroverlast, 
je kunt je auto dichtbij parkeren.”

In	 situaties	waar	 betaald	 parkeren	 onvoldoende	 helpt	 om	mensen	 in	 staat	 te	 stellen	 hun	 auto	 in	
de	buurt	van	hun	huis	te	parkeren,	is	de	PvdA	voor	uitbreiding	van	het	aantal	parkeerplaatsen.	Op	
andere	plekken	kan	met	de	buurt	een	andere	bestemming	worden	gevonden	voor	parkeerplaatsen	
die	niet	meer	gebruikt	worden.	Bijvoorbeeld	meer	groen	of	meer	ruimte	voor	kinderen	om	te	spelen.	
We	maken	het	Noordeinde	autovrij	en	de	Prinsestraat	parkeervrij,	zodat	winkelend	publiek	er	beter	
terecht	kan.	Voor	specifieke	doelgroepen	zoals	mensen	met	een	beperking,	verplegende	en	artsen	
blijven	 de	 huidige	 parkeerfaciliteiten	 bestaan.	 De	 prijs	 voor	 bezoekersvergunningen	 en	 voor	 zeer	
zuinige	auto’s	houden	we	laag.

Bij	een	eerlijk	parkeerbeleid	hoort	ook	strenge	handhaving.	Overtredingen	van	verkeersregels	worden	
bestraft,	daarmee	verminderen	we	een	hoop	ergernis	bij	buurtbewoners.
Voor	mensen	die	van	buiten	de	stad	komen	moet	het	openbaar	vervoer	een	aantrekkelijk	alternatief	
zijn.	We	werken	nog	harder	aan	de	voorlichting	over	de	voordelen	van	met	het	openbaar	vervoer	naar	
Den	Haag	komen.	Niemand	staat	voor	zijn	plezier	urenlang	in	de	file	naar	het	strand.

De	PvdA	wil	dat	het	verkeer	meer	gebruik	maakt	van	hoofdwegen	en	minder	door	woonwijken	gaat.	
Bijvoorbeeld	door	in	overleg	met	bewoners	op	slimme	plekken	drempels	te	plaatsen.
De	Rotterdamsebaan	heeft	niet	onze	voorkeur.	We	hebben	twijfels	over	het	nut	hiervan	voor	zowel	de	
doorstroming	van	het	verkeer	als	voor	het	fijnstofgehalte	in	Den	Haag.
We	zetten	de	bestaande	sloopregeling	voor	vervuilende	auto’s	door.	Mensen	die	hun	 	dieselauto’s	
ouder	dan	tien	jaar	en	benzineauto	ouder	dan	twaalf	jaar	vervangen	door	een	schonere	auto,	krijgen	
daarvoor	 een	 subsidie.	 De	 gemeente	 brengt	 deze	mogelijkheid	 beter	 onder	 de	 aandacht	 van	 de	
automobilisten	met	een	dergelijke	auto.	Voor	vervuilende	auto’s	 (ouder	dan	acht	 jaar)	worden	de 
parkeervergunningen	vanaf	2017	bovendien	steeds	duurder.
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Veilig verkeer
De	 PvdA	 wil	 een	 veel	 betere	 verkeersveiligheid.	 Het	 aantal	 verkeersslachtoffers	 en	 het	 aantal	
ongelukken	moet	verder	omlaag.	We	willen	strengere	controles	op	plekken	waar	vaak	ongelukken	
plaatsvinden.	We	willen	op	meer	plaatsen	eenrichtingsverkeer.	Denk	aan	de	de	Stationsweg.	En	we	
willen	binnen	wijken	meer	dertigkilometerzones,	terwijl	we	die	zones	tegelijk	wel	geschikt	houden	
voor	 hulpdiensten.	We	 zijn	 voorstander	 van	 (mobiele)	 flitsers	 op	 plekken	 die	 door	 bewoners	 als	
gevaarlijk	worden	aangemerkt.

We	zien	dat	op	fietspaden	de	verkeeronveiligheid	toeneemt,	onder	andere	doordat	er	steeds	meer	
verschillende	voertuigen	van	het	fietspad	gebruik	maken.	We	willen	daarom	alle	snelle	tweewielers	
van	het	 fietspad	 en	op	de	 rijbaan.	We	willen	het	 verkeersonderwijs	 op	basisscholen	 intensiveren	
en	 betere	 handhaving	 van	 verkeersregels.	 En	 we	 willen	 vooral	 dat	 de	 gemeente	 samen	 met	
buurtbewoners	–	bijvoorbeeld	door	middel	van	een	buurtschouw	–	nagaat	en	blijft	kijken	hoe	we	
buurten	en	straten	nog	veiliger	kunnen	maken.
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4. Besturen met elkaar
4.1 Besturen met de buurt

De	PvdA	wil	besturen	mét	de	stad.	Gemeentebeleid	moet	in	samenspraak	met	en	op	initiatief	van	de	
mensen	in	de	stad	plaatsvinden.	De	PvdA	zet	daarin	daarom	in	op	vergaande	overheveling	van	budgetten	
en	taken	naar	de	stadsdelen	(deconcentratie)	en	versterking	van	de	politieke,	maatschappelijke	en	
sociale	betrokkenheid	van	buurtbewoners.

De	afgelopen	periode	zijn	heel	kleine	stapjes	gezet	om	de	betrokkenheid	van	mensen	bij	het	Haagse	
bestuur	te	vergroten.	Bijvoorbeeld	met	de	nieuwe	participatieverordening	en	de	nieuwe	werkwijze	
rond	bewonersorganisaties.	Met	name	met	het	oog	op	de	grote	decentralisatieoperaties	van	het	Rijk,	
maar	 zeker	ook	 in	verband	met	de	plannen	van	de	PvdA	op	het	gebied	van	 zorg,	welzijn,	wonen,	
duurzaamheid,	veiligheid	en	leefbaarheid	zal	een	enorme	slag	gemaakt	moeten	worden	om	mensen	
echt	een	bepalende	stem	te	geven	in	het	beleid.

ONZE PLANNEN

De buurt bestuurt
Als	mensen	meer	te	zeggen	moeten	krijgen,	dan	moet	het	geld	ook	bij	die	mensen	komen	te	liggen.	
De	stadsdelen	worden	daarom	belangrijker.	Ze	krijgen	meer	taken	en	financiële	middelen	om	samen	
met	buurten	uit	te	geven.	We	verdubbelen	het	budget,	binnen	een	half	 jaar	na	het	aantreden	van	
het	nieuwe	college	moet	er	een	plan	voor	de	invulling	zijn.	Stadsdeelplannen	komen	tot	stand	voor	
en	door	bewoners	in	samenwerking	met	het	stadsdeel	en	worden	voorgelegd	aan	de	gemeenteraad.

Voorzieningen	bundelen	we	waar	dat	kan.	We	gaan	voor	meer	wijkgezondheidscentra,	brede	scholen	
en	wijkpreventieteams.	We	gaan	meer	werken	met	buurtbudgetten	waarbij	de	buurt	samen	met	de	
stadsdeelorganisatie	 samen	met	 buurtbewoners	 verantwoordelijk	 is	 voor	 de	 eindresultaten,	maar	
ook	voor	de	planvorming.	Voor	wat	hoort	wat:	buurtbewoners	dragen	mede	verantwoordelijkheid	bij	
de	uitvoering	buurtplannen	en	worden	bij	evaluatie	betrokken.

Gezamenlijk	initiatief	in	buurten	en	wijken	wordt	beloond,	de	gemeente	is	bondgenoot.	Niet	alleen	
meepraten	over	voldongen	feiten,	maar	betrokken	worden	op	het	moment	dat	een	probleem	zich	
voordoet.	 In	wijken	waar	 de	 leefbaarheid	 een	 probleem	 is	 voeren	we	 het	 aantal	 buurtschouwen	
(met	 bewoners)	 op.	 	 Daarbij	 dient	 niet	 alleen	 aandacht	 te	 zijn	 voor	 de	 veiligheid,	maar	 ook	 voor	
de	 leefbaarheid,	fysieke	 inrichting	van	de	buurt	en	specifiek	de	toegankelijkheid	voor	mensen	met	
een	beperking.	Dat	zou	liefst	elk	half	jaar	in	elke	wijk	moeten	gebeuren,	waarbij	buurtbewoners	en	
gemeente	(stadsdeel)	concrete	afspraken	maken	over	het	aanpakken	van	de	gesignaleerde	problemen.	
Er	komen	digitale	platforms	 (websites)	per	 stadsdeel,	waar	 initiatieven	worden	aangemeld	en	kan	
worden	 samengewerkt	 tussen	 bewoners,	 tussen	 organisaties	 in	 de	wijk	 en	 tussen	 de	wijk	 en	 het	
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stadsdeelkantoor	/	de	gemeente.	De	vrijwilligersondersteuning	moet	perfect	zijn.	Denk	daarbij	aan	
voldoende	mogelijkheid	tot	cursussen	en	excellente	ondersteuning	van	vrijwilligers.

Buurtbewoners	worden	actiever	geïnformeerd	over	ontwikkelingen	in	de	wijk,	maar	ook	over	de	mate	
waarin	 afspraken	worden	 nagekomen,	 zoals	 over	 het	 ophalen	 van	 grofvuil,	 afval,	 het	melden	 van	
onveiligheidssituaties	en	het	aanleveren	van	goede	 ideeën.	Stadsdeelkantoren	gaan	actief	op	zoek	
naar	buurtinitiatief	en	jagen	dat	aan.	Daarbij	wordt	waar	dat	kan	aangesloten	bij	bijeenkomsten	in	
de	wijk,	 initiatieven	van	buurtbewoners.	Nieuwe	samenwerkingsverbanden	worden	aangejaagd	of	
gestimuleerd,	zoals	straatvertegenwoordigers	en	straatfacebooks.

“Een probleem in de wijk? 
Buurt en gemeente werken samen aan een oplossing.”

De	PvdA	 is	blij	met	mensen	die	meedenken.	 Initiatief	moet	gehoord	en	beloond	worden.	Mensen	
moeten	altijd	horen	wat	er	met	hun	inbreng	gedaan	is,	ook	wanneer	ze	geen	gelijk	krijgen.	Inspraak	bij	
stadsbrede	onderwerpen	mag	niet	meer	alleen	toegankelijk	zijn	voor	de	hoogopgeleide	krantenlezer.	
Als	zich	een	probleem	voordoet	in	een	wijk,	betrekken	we	mensen	daar	bij	voorkeur	direct	bij.	Samen	
denken	we	na	over	oplossingen	die	passen	bij	de	wijk.	Aan	de	andere	kant	verwachten	we	dat	mensen	
voor	stadsbrede	problemen	ook	verder	kijken	dan	‘de	eigen	achtertuin’.	We	laten	zien	wat	er	met	de	
resultaten	gebeurt.

Bewonersorganisaties	zijn	een	verbindende	kracht	en	verdienen	waardering.	Wijkorganisaties	moeten	
democratisch	georganiseerd	 zijn.	Het	 is	niet	gezond	als	besturen	niet	 regelmatig	worden	ververst.	
Besturen	 van	wijkorganisaties	 of	 organisaties	 die	 zich	 op	 een	 specifieke	wijk	 richten,	moeten	 een	
afspiegeling	vormen	van	de	wijk.	Via	het	subsidiestelsel	dwingen	we	dat	desnoods	af.

De	gemeentelijke	organisatie
De	 gemeente	 krijgt	 er	 veel	 verantwoordelijkheden	 bij	 de	 komende	 jaren:	 de	 uitvoering	 van	
de	 Participatiewet,	 de	 decentralisatie	 van	 de	 jeugdzorg,	 de	 langdurige	 zorg,	 maar	 ook	 van	 de	
schuldhulpverlening.	Voor	de	PvdA	is	essentieel	dat	zaken	dichtbij	mensen	worden	georganiseerd,	dat	
wil	zeggen	bij	voorkeur	in	de	eigen	wijk.	Mensen	moeten	niet	van	het	kastje	naar	de	muur	gestuurd	
worden,	van	interne	afstemming	in	de	gemeentelijke	organisatie	moeten	mensen	geen	last	hebben.	
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Bij	 complexe	 problemen	 wijst	 de	 gemeente	 een	 regisseur	 aan.	 Zo	 kunnen	 armoedebestrijding,	
schuldhulpverlening	en	zorg	bijvoorbeeld	vaker	in	samenhang	worden	georganiseerd.	De	gemeente	
investeert	meer	in	voorlichting:	mensen	moeten	de	voorzieningen	die	er	zijn	goed	kunnen	vinden.

Om	onze	voornemens	voor	sterkere	stadsdelen	te	realiseren,	is	het	nodig	dat	ook	de	gemeentelijke	
organisatie	meer	decentraal	wordt	ingericht.	Er	gaat	een	substantieel	deel	van	het	apparaat	en	van	
de	middelen	over	naar	de	stadsdelen.	Er	wordt	nog	meer	‘naar	buiten’	gewerkt.	De	raadscommissie	
voor	 de	 stadsdelen	 wordt	 nieuw	 leven	 ingeblazen	 waarin	 op	 stadsbreed	 niveau	 systematisch	
verantwoording	wordt	afgelegd	over	ontwikkelingen	in	de	stadsdelen,	door	de	stadsdeelwethouder.	
Jaarlijkse	stadsdeelplannen	vormen	hierbij	het	aanknopingspunt.	Elke	ambtenaar	adopteert	een	straat	
in	de	stad	en	krijgt	tijd	om	wat	te	doen	met	de	signalen	die	ze	opvangen.	Dit	moet	de	verkokering	
helpen	verminderen.

De	gemeente	stelt	zich	open	op	en	geeft	inwoners	van	Den	Haag,	maatschappelijke	organisaties	en	
bedrijven	een	belangrijke	rol	in	het	meedenken	en	meebeslissen	over	grote	projecten	in	de	stad.

De	 huisvesting	 van	 de	 gemeente	wordt	 gebundeld.	 De	 gemeente	 geeft	 het	 goede	 voorbeeld.	We	
investeren	 in	 zonnepanelen,	 kopen	duurzaam	 in	en	 zoeken	niet	de	 randen	van	de	Flexwet	op.	De	
gemeente	zoekt	niet	de	randen	van	de	Flexwet	op,	nieuwe	mensen	die	in	dienst	treden	bij	de	gemeente	
krijgen	hoogstens	 voor	een	 jaar	een	tijdelijke	aanstelling.	Daarna	wordt	deze	ofwel	 verlengd	voor	
onbepaalde	tijd	ofwel	beëindigd.	De	gemeente	werkt	met	maximaal	tien	procent	externen.	Er	komt	
geen	nieuwe	personele	taakstelling.

De	 gemeenteraad	 gaat	 beter	 gebruik	 maken	 van	 het	 gemeentelijke	 enquêterecht	 en	 de	 eigen	
onderzoeksmogelijkheden.	 Jaarlijks	 vindt	 een	 debat	 plaats	 over	 het	 verslag	 van	 de	 gemeentelijke	
ombudsman.	Er	wordt	vaker	gebruik	gemaakt	van	raadsrapporteurschap,	waarbij	een	aangewezen	
raadslid	namens	en	op	initiatief	van	de	raad	onderzoek	doet	naar	specifieke	problemen	in	de	stad.	Er	
worden	permanente	raadsrapporteurs	aangewezen	voor	de	stadsdelen.

Den Haag in de regio
Den	Haag	heeft	een	constructieve	houding	 in	de	Metropoolregio.	Waar	we	kunnen	 samenwerken	
(bijvoorbeeld	bij	verkeer,	cultuur	of	armoedebestrijding)	werken	we	samen	in	metropoolverband.	Wel	
moet	de	politieke	controle	hierop	sterk	verbeteren.	We	werken	intensief	samen	met	andere	gemeenten	
waar	 dat	 kan,	 ook	 om	 te	 leren.	 Den	 Haag	 heeft	 een	 actieve	 rol	 in	 VNG,	 G4	 en	 andere	
samenwerkingsverbanden	tussen	gemeenten.
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Het	kabinet	heeft	forse	plannen	met	gemeentelijke	herindelingen.	Den	Haag	stelt	zich	in	deze	discussie	
bescheiden	 op.	Wanneer	 (inwoners	 van)	 omliggende	 gemeenten	 relatief	 veel	 gebruik	maken	 van	
Haagse	voorzieningen	ligt	het	voor	de	hand	dat	hierover	het	gesprek	wordt	aangegaan.

Internationale	Stad	van	Vrede	en	Recht
We	zijn	trots	op	Den	Haag	als	internationale	stad	van	Vrede	en	Recht.	De	gemeente	straat	dat	uit	in	eigen	
handelen.	De	gemeente	draagt	het	democratisch	gedachtegoed,	verdraagzaamheid,	mensenrechten,	
debatcultuur	en	dialoog	tussen	alle	bevolkingsgroepen	uit.

We	versterken	Den	Haag	als	internationale	stad	van	vrede	en	recht.	We	vergroten	de	werkgelegenheid	
door	 ervoor	 te	 zorgen	dat	 (nog)	meer	 instellingen	die	 zich	 bezig	 houden	met	 aan	 vrede	 en	 recht	
gerelateerde	onderwerpen	zich	in	Den	Haag	vestigen.	Dit	doen	we	bijvoorbeeld	door	ons	internationaal	
op	deze	wijze	te	blijven	profileren,	bij	te	dragen	aan	congressen	en	handelsmissies	te	organiseren.

Den	 Haag	 laat	 zijn	 actieve	 betrokkenheid	 zien	 bij	 het	 onderwerp	 ‘Vrede	 en	 Recht’	 door	 een	
samenwerkingsverband	(jumelage)	aan	te	gaan	met	een	of	meer	steden	in	gebieden	waar	de	bewoners	
dagelijks	met	onrecht	te	maken	hebben.	Het	College	moet	binnen	een	jaar	met	een	voorstel	komen	
om	dit	te	realiseren.

De	Gemeenteraad	 benoemt	 een	 commissie	 om	advies	 uit	 te	 brengen	 hoe	 op	 de	 kortst	mogelijke	
termijn	een	eind	gemaakt	wordt	aan	het	fenomeen	dat	(een	beperkt	aantal)	buitenlandse	diplomaten	
hun	parkeer-	en	verkeersboetes	niet	betalen.	Naming	en	shaming	zal	daarbij	nadrukkelijk	als	optie	
worden	bekeken.
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4.2	 Samen	de	schouders	eronder	-	financieel	sterk	en	solide

De	PvdA	staat	voor	een	sociaal	financieel	beleid.	Een	beleid	waarbij	de	sterkste	schouders	de	zwaarste	
lasten	dragen.	Mensen	die	een	steuntje	in	de	rug	nodig	hebben,	kunnen	daar	op	rekenen.	De	PvdA	
gaat	bovendien	voor	een	solide	financieel	beleid	en	een	efficiënt	werkende	gemeente.	
De	economische	crisis	en	de	rijksbezuinigingen	hebben	grote	gevolgen	voor	de	gemeente	Den	Haag.	
De	 gemeente	 krijgt	 steeds	meer	 taken	 toegewezen,	maar	 krijgt	 daar	 niet	 evenredig	 budget	 voor	
toegekend.	Dit	is	een	grote	uitdaging	de	komende	periode.	De	groei	van	de	stad	kan	aan	de	andere	
kant	de	inkomsten	doen	vergroten.	

Wat	 de	 PvdA	 betreft	 wordt	 er	 extra	 geïnvesteerd	 in	 Den	 Haag.	 Dat	 is	 ook	 mogelijk:	 ondanks	
de	economische	 crisis	 staat	Den	Haag	er	 in	financieel	opzicht	 goed	voor.	Dit	 betekent	dat	de	wet	
houdbare	overheidsfinanciën	(Wet	hof)	in	de	Hofstad	met	vertrouwen	tegemoet	kan	worden	gezien:	
de	begroting	van	Den	Haag	is	in	het	eindjaar	2018	structureel	in	evenwicht.	Hiermee	zetten	we	onze	
goede	sociaal-democratische	traditie	van	solide	overheidsfinanciën	voort.	

De	PvdA	kiest	voor	extra	geld	voor	werk	(17	procent),	armoedebeleid	(22	procent)	en	onderwijs	(8	
procent).	 Dit	 betekent	 voor	 deze	 programma’s	 een	 intensivering	 van	 respectievelijk	 11,	 10	 en	 10	
miljoen	 euro.	We	 trekken	daarnaast	 extra	 geld	 uit	 voor	 betaalbare	woningen	 (3	miljoen	 euro)	 en	
investeren	fors	meer	in	duurzaamheid	(oplopend	naar	6	miljoen	euro	extra	per	jaar).	Daarnaast	wordt	
het	krachtwijkenbudget	voor	de	stadsdelen	en	wijken	die	er	minder	goed	voorstaan	verdubbeld	en	
spelen	we	 daarbovenop	 vanaf	 2017	 extra	middelen	 vrij	 voor	 de	 leefomgeving	 .	Met	 onze	 keuzes	
komen	we	als	stad	deze	moeilijke	financieel	economische	tijd	door	en	zorgen	we	ervoor	dat	Den	Haag	
een	eerlijke,	sociale	en	duurzame	stad	blijft.	

“Het eerlijke verhaal: 
meer belastingen voor hogere inkomens.”

We	zijn	daarbij	van	het	eerlijke	verhaal.	Niet	alles	kan	blijven	zoals	het	was.	Maar	ook	een	veranderend	
Den	Haag	kan	een	sterke	en	sociale	stad	blijven.	Een	stad	waarin	de	sterkste	schouders,	de	zwaarste	
lasten	dragen.	We	durven	dan	ook	meer	te	vragen	van	hogere	inkomens	en	we	hebben	oog	voor	een	
efficiënte	gemeentelijke	organisatie.	

Veel	 (jeugd)zorgtaken	 worden	 de	 komende	 raadsperiode	 overgeheveld	 naar	 de	 gemeente,	 dat	
geldt	 ook	 voor	 de	 sociale	werkvoorziening	 (Participatiewet).	 Op	 deze	 budgetten	wordt	 een	 grote	
efficiencykorting	 doorgevoerd	 door	 het	 Rijk.	 Om	 deze	 decentralisatie	 goed	 op	 te	 vangen	 en	 voor	
het	geval	mensen	niet	de	zorg	krijgen	die	ze	verdienen,	of	het	toch	lastiger	blijkt	de	Participatiewet	
fatsoenlijk	lokaal	vorm	te	geven,	vormt	de	PvdA	een	decentralisatiepot	op	de	begroting.	We	trekken	
hier	in	de	volgende	raadsperiode	21,5	miljoen	euro	voor	uit	boven	op	de	al	gemaakte	reservering	in	
de	huidige	gemeentebegroting.

ONZE PLANNEN

Investeringen / intensiveringen
Werk	is	belangrijk,	maar	in	deze	tijd	zeker	geen	vanzelfsprekendheid.	De	PvdA	investeert	in	nieuwe	
werkgelegenheid.	Mensen	met	een	grotere	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	en	in	het	bijzonder	jongeren	
kunnen	extra	steun	gebruiken.	De	PvdA	wil	dan	ook	jaarlijks	11	miljoen	euro	extra	vrijmaken	voor	het	
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programma	werk	en	inkomen.	Lukt	het	echt	niet	om	een	baan	te	vinden,	dan	kan	het	niet	zo	zijn	dat	
inwoners	van	onze	stad	in	armoede	moeten	leven.	In	deze	moeilijke	economische	tijd	dreigt	dit	voor	
een	steeds	grotere	groep	het	geval	te	worden.	Daarom	trekken	wij	structureel	extra	geld	uit	(tot	10	
miljoen	euro	per	jaar)	om	inwoners	van	onze	stad	waarbij	dit	dreigt	te	gebeuren	extra	steun	te	geven.

Goed	onderwijs	is	waardevol	voor	iedereen	.	Het	is	de	eerste	stap	op	weg	naar	een	baan	en	tegelijkertijd	
is	het	belangrijk	voor	het	ontwikkelen	van	verantwoordelijke	burgers.	De	PvdA	wil	daarom	jaarlijks	8	
miljoen	euro	 (oplopend	tot	10	miljoen	euro	 in	2017)	meer	uitgeven	aan	het	onderwijs	 in	de	stad.	
We	investeren	in	het	aantrekken	van	goede	leerkrachten	en	in	brede	buurtscholen.	Ook	wil	de	PvdA	
taalachterstanden	en	onderwijsachterstanden	bestrijden,	via	een	recht	op	onderwijs	voor	kinderen	
vanaf	2	½	jaar	(voordat	kinderen	naar	de	basisschool	gaan).

Sport	brengt	mensen	samen	en	is	gezond.	Daar	zijn	wel	goede	en	toegankelijke	accommodaties	nodig.	
Daarom	wil	de	PvdA	1	miljoen	euro	per	jaar	extra	investeren	in	het	verbeteren	van	sportaccommodaties.	
Tegelijkertijd	trekken	wij	1	miljoen	euro	per	jaar	uit		om	de	tarieven	voor	de	verhuur	van	sporthallen	en	
de	zwembadtarieven	niet	te	hoeven	verhogen	en	investeren	we	in	de	ondersteuning	voor	verenigingen	
en	ouderen.	

De	 PvdA	 gaat	 voor	 een	 schone,	 duurzame	 stad.	 De	 gemeente	 stort	 jaarlijks	 een	 bedrag	 in	 een	
garantstellingfonds	 (oplopend	 tot	 3	 miljoen	 euro	 per	 jaar)	 waarmee	 burgers	 en	 kleine	 bedrijven	
kunnen	 investeren	 in	 duurzaamheid.	 Voor	 afvalstraatjes	 in	woonwijken	 en	 een	 recyclepunt	 op	 de	
Binckhorst	trekken	we	1	miljoen	euro	extra	uit	per	jaar.	Ook	voor	het	vergroenen	en	klimaatbestendig	
maken	 van	onze	wijken	 trekken	wij	 1	miljoen	euro	per	 jaar	meer	uit	 ten	opzichte	 van	de	huidige	
begroting.	Ten	slotte	wordt	geld	uitgetrokken	voor	het	realiseren	van	een	Haags	warmtenet.

Onze	inwoners	moeten	kunnen	wonen	in	een	prettige,	veilige	omgeving	en	in	een	betaalbare	woning.	
De	PvdA	vindt	daarom	dat	een	forse	investering	op	zijn	plaats	is.	De	PvdA	verdubbelt	daarom	het	budget	
voor	de	stadsdelen	van	84	miljoen	euro	naar	168	miljoen	euro,	zodat	de	stadsdeelorganisaties	samen	
met	 buurtbewoners	 de	meest	 urgente	 problemen	 in	 de	 directe	 leefomgeving	 kunnen	 aanpakken.	
Meer	op	buurtniveau	regelen,	vergt	een	nieuwe	manier	van	besturen,	veel	meer	in	samenspraak	met	
buurten.	Taken	die	nu	centraal	worden	georganiseerd,	zullen	nu	in	de	stadsdelen	plaatsvinden.	Het	
nieuwe	college	zal	binnen	een	half	jaar	met	een	voorstel	moeten	komen	om	dit	te	realiseren.		

Daarbij	 wil	 de	 PvdA	 extra	 investeren	 in	 de	 wijken	 waar	 het	 woonklimaat	 onder	 druk	 staat.	 Voor	
deze	 wijken	 willen	 wij	 tot	 7	 miljoen	 euro	 per	 jaar	 extra	 beschikbaar	 maken.	 Dit	 betekent	 een	
verdubbeling	van	het	huidige	budget	voor	de	krachtwijkenaanpak.	Verder	maken	wij	geld	vrij	om	de	
woningbouwcorporaties	te	helpen	bij	het	uitvoeren	van	afspraken	over	de	ontwikkeling/(ver)bouw	
van	(sociale)	woningen.	Daarvoor	komt	3	miljoen	euro	per	jaar	extra	beschikbaar.	Hieruit	wordt	ook	
meer	geld	vrijgemaakt	voor	de	bestrijding	van	woonoverlast. Voor	de	leefomgeving	wordt	4	miljoen	
euro	paar	jaar	extra	beschikbaar	gemaakt.

“Mensen mogen geen hinder ondervinden van 
de overdracht van taken van het Rijk naar de gemeenten.

Daar trekken we veel geld voor uit.” 

Veel	(jeugd)zorgtaken	worden	overgeheveld	naar	de	gemeente.	Op	deze	budgetten	wordt	een	grote	
efficiencykorting	doorgevoerd	door	het	Rijk.	Omdat	de	omvang	van	de	budgetten	en	planning	van	
deze	taakoverhevelingen	nog	onzeker	is,	richten	we	een	decentralisatiepot	op	van	21,5	miljoen	euro.	
Dit	budget	is	bedoeld	om	de	overgang	van	Rijkstaken	naar	gemeenten	soepel	te	laten	verlopen	zodat	
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een	fatsoenlijke	en	betaalbare	(jeugd)zorg	gewaarborgd	blijft.	Mochten	de	decentralisaties	pas	later	
ingaan,	is	het	mogelijk	om	dit	budgetneutraal	naar	latere	jaren	te	verschuiven.

Ombuigingen en ontvangsten 
Een	sociale	stad	mag	wat	kosten.	Vooral	de	sterkste	schouders	vragen	we	om	een	bijdrage	om	cruciale	
voorzieningen	in	stand	te	houden	en	te	verbeteren.		De	OZB	wordt	licht	verhoogd.	Een	stad	als	Den	
Haag	met	zulke	uitdagingen	enerzijds,	maar	ook	dermate	veel	welvaart	aan	de	andere	kant,	hoeft	niet	
de	laagste	lasten	van	het	land	te	hebben.	Den	Haag	behoudt	zelfs	met	de	OZB-verhoging	naar	0.070%	
van	de	WOZ-waarde	de	laagste	lasten	in	de	regio.	Een	verhoging	van	de	toeristenbelasting	doet	de	
opbrengsten	verhogen	met	jaarlijks		4	miljoen	euro.	De	verhoging	van	de	OZB		levert	de	gemeente	
circa	6,5	miljoen	euro	meer	inkomsten	per	jaar	op.	

De	 PvdA	 is	 voor	 een	 gemeentebegroting	 die	 op	 orde	 is.	 Dat	 hebben	 we	 de	 afgelopen	 jaren	 ook	
gerealiseerd.	Een	overschot	in	tijden	van	crisis	is	echter	onacceptabel.	In	een	tijd	waarin	burgers	zich	
zorgen	maken	over	hun	inkomen	en	de	gemeente	veel	moet	bezuinigen	is	elke	euro	die	over	blijft	
er	een	die	wij	beter	 in	de	stad	kunnen	steken:	 in	groei,	 in	banen,	 in	een	betere	zorg.	De	PvdA	wil	
bovendien	enkele	opbrengsten	 realistischer	 ramen.	Zo	verlagen	we	de	post	onvoorzien	 (3	miljoen	
euro)	waar	al	jaren	geen	aanspraak	op	wordt	gemaakt.		Verder	gaan	we	de	inkomsten	uit	het	Eneco-
dividend	realistischer	ramen.	De	afgelopen	jaren	kwam	de	meevaller	van	2	miljoen	altijd	halverwege	
het	boekjaar	naar	boven,	waardoor	deze	niet	meer	in	de	stad	kon	worden	geïnvesteerd.	Dit	verhoogt	
de	ontvangstenkant	van	de	begroting	nog	eens	met	2	miljoen	euro.	Voorheen	deed	deze	meevaller	
zich	in	het	jaar	zelf	voor,	waarbij	het	lastig	bleek	dit	geld	nog	te	investeren	in	de	stad.	Nu	rekenen	we	
op	voorhand	met	een	realistische	raming,	zodat	hier	bij	het	opstellen	van	de	begroting	reeds	rekening	
mee	kan	worden	gehouden.	

“De gemeentebegroting op orde, 
maar niet onnodig geld op de plank laten liggen.”

Natuurlijk	moet	 de	 gemeente	 ook	 zelf	 een	 bijdrage	 leveren.	 De	 PvdA	 vindt	 dat	 het	 gemeentelijk	
apparaat	efficiënter	kan.	Daarom	willen	wij	gedurende	de	collegeperiode	stapsgewijs	een	algemene	
doelmatigheidskorting	van	 in	 totaal	vijf	procent	doorvoeren.	Dit	 levert	op	termijn	22	miljoen	euro	
per	jaar	op.	Het	overhevelen	van	veel	taken	en	budget	naar	de	stadsdelen	moet	er	ook	toe	leiden	dat	
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efficiënter	wordt	gewerkt.	We	kunnen	dan	meer	doen	voor	het	zelfde	geld.

Verder	 onttrekken	 we	 jaarlijks	 4,5	 miljoen	 euro	 aan	 middelen	 uit	 het	 parkeerfonds	 om	 onze	
duurzaamheidopgave	voor	de	stad	te	realiseren.	Door	het	principe	“de	vervuiler	betaalt’	verder	door	
te	voeren	in	het	Haagse	parkeerbeleid	ontvangt	de	gemeente	vanaf	2017	nog	eens	1,5	miljoen	euro	
aan	extra	inkomsten.

De	onlangs	afgesloten	Begrotingsafspraken	20141 	 van	het	Rijk	 leiden	 tot	meer	middelen	voor	het	
gemeentefonds	via	het	zogenaamde	accres.	Met	de	verdeelsystematiek	kan	worden	becijferd	dat	Den	
Haag	de	komende	raadsperiode	circa	5,5	miljoen	oplopend	naar	7,5	miljoen	euro	extra	Rijksbijdragen	
ontvangt	naar	aanleiding	van	de	Begrotingsafspraken	20142. 

De	middelen	die	in	2017	vrij	vallen	als	gevolg	van	de	overeenkomst	tussen	HTM	en	NS	zullen	door	
intertemporele	compensatie	toe	te	passen	voor	de	helft	aan	2018	worden	toegerekend.

De	toekomst	is	onzeker.	Het	zal	zo	zijn	dat	er	gedurende	de	komende	collegeperiode	mee-	en	tegenvallers	
zijn.	De	PvdA	vindt	dat	onvoorziene	tegenvallers	ten	aanzien	van	(activering	op)	de	arbeidsmarkt,	het	
armoedebeleid	en	de	zorg	niet	automatisch	binnen	het	eigen	programma	hoeven	te	worden	opgelost.	
Wanneer	er	voor	goede	zorg,	activering	op	de	arbeidsmarkt	en	in	het	armoedebeleid	geld	tekort	blijkt	
te	zijn,	zal	zo	elders	op	de	gemeentebegroting	worden	bezuinigd.	Ook	heeft	de	PvdA	voor	tegenvallers	
bij	de	decentralisatie	van	de	(jeugd)zorg	en	de	participatiewet,	de	incidentele	decentralisatiepot	achter	
de	hand.		Incidentele	overschotten	op	de	gemeentebegroting	zullen	in	de	stad		worden	geïnvesteerd	
om	de	negatieve	gevolgen	van	de	economische	crisis	zoveel	mogelijk	te	dempen.

1    Zie begrotingsafspraken 2014, tabel bijlage 1: http://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten-en-publicaties/
kamerstukken/2013/10/11/begrotingsafspraken-2014.html

2 Deze middelen zullen in de meicirculaire van het Rijk worden meegenomen net als de reguliere bijstellingen die zich ieder voorjaar 
voordoen. We gaan er vanuit dat de reguliere bijstellingen met elkaar in evenwicht zijn, aangezien Nederland gebonden is aan de 
Europese begrotingsafspraken.
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Financiële bijlage

 

Structureel Uitgangsniveau*
2014* 2015 2016 2017 2018

1)	Gemeenteraad 7,7 0 0 0 0
2)	College/Bestuur 45,5 0 0 0 0
3)	Dienstverlening/Stadsdelen** 48,6 0 0 0 0
4)	Openbare	Orde/Veiligheid 59,9 0 0 0 0
5)	Cultuur 71,4 0 0 0 1
6)	Onderwijs 124,6 8 8 9 10
7)	Integratie/Krachtwijken 6,9 5 6 6 7
8)	Werk	en	Inkomen 66,3 12 11,5 11 11
9)	SV	en	armoedebeleid 45,2 8 8 9 10
10)	Jeugd	en	Gezin 43,8 0 0 0 0
11)	Leefomgeving	(zie	7)	 119,9 0 0 2 4
12)	Economie 30 0 0 0 0
13)	Sport 52,2 2 2 2 2
14)	Media,	ICT,	Monumenten 5 0,5 0,5 1 1
15)	Maatsch.	Ondersteuning 141,6 0 0 0 0
16)	Volksgezondheid/zorg 55 0 0 0 0
17)	Verkeer 41,7 0 0 0 0
18)	Wonen 24,4 3 3 3 3
19)	RO/Gebiedsontwikkeling 57,7 0 0 0 0
20)	Milieu/duurzaamheid 21,6 4 5 5 6
21)	Citymarketing/Intern.Stad 19 0 0 0 0
22)	Financiën 1020,1 0 0 0 0
23)	Overige	beleidsvoorn.	 66,9 0 0 0 0
24)	Interne	dienstverlening 0 0 0 0 0

42,5 44 48 55

Incidenteel
16)	Decentralisatiepot	 6 6 5 4,5

TOTAAL 48,5 50 53 59,5

*

**

Financieel beeld verkiezingsprogramma PvdA*   NIET AMENDEERBAAR

INTENSIVERINGEN

Mutaties t.o.v. 2014

Saldo	van	baten	en	lasten,	stand	programmabegroting	2014

De	budgetten	voor	de	stadsdelen	worden	verdubbeld,	kostenneutraal	te	dekken	uit	de	
andere	programma's,	later	in	te	vullen,	zie	programma.

*	Overzicht	van	de	verschillende	programma's.	Geen	mutatie	betekent	dat	er	op	het	programma	niet	extra	geïnvesteerd	of	bezuinigd	wordt.	De	PvdA	
maakt	binnen	programma’s	wel	andere	beleidskeuzen,	zoals	uit	het	verkiezingsprogramma	blijkt	:

Structureel
2015 2016 2017 2018

1)	Verlaging	post	onvoorzien 3 3 3 3
2)	Efficiency-korting	apparaat	(1,25%	oplopend	per	jaar) 5,5 11 16,5 22
3)	Ramingsbijstelling	Eneco-dividend 2 2 2 2
4)	Onttrekking	middelen	uit	parkeerfonds	 4,5 4,5 4,5 4,5
5)	Parkeervergunningen	(m.n.	vervuilers) 0 0 1 1,5
6)	Professionalisering	financieringen 1 2 3 4
7)	Verhoging	toeristenbelasting 4 4 4 4
8)	Verhoging	OZB	van	0,063%	naar	0,070%	WOZ-waarde 6,5 6,5 6,5 6,5
9)	Doorwerking	Begrotingsafspraken	2014	op	accres 5,5 6 7,5 7,5

32 39 48 55
Incidenteel

10)	NS/HTM-deal 0 0 9,5 0
11)	Intertemporele	compensatie	NS/HTM-middelen 0 0 -4,5 4,5
12)	Vrijval	Doubletstraat-middelen 5 0 0 0
13)	Doorlichting	bestemmingsreserves 11,5 11 0 0
14)	Jaarrekeningoverschot           p.m.           p.m.           p.m.           p.m.

16,5 11 5 4,5

Ombuigingen/ontvangsten TOTAAL 48,5 50 53 59,5

SALDO (OMBUIGINGEN/ONTVANGSTEN - INTENSIVERINGEN) 0 0 0 0

OMBUIGINGEN/EXTRA ONTVANGSTEN

Mutaties t.o.v. 2014
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Colofon

Dit	verkiezingsprogramma	is	tot	stand	gekomen	dankzij	de	inbreng	van	
PvdA-leden,	onze	wijkteams,	fractieleden,	wethouders	en	vele	
(ervarings)deskundigen	in	de	stad	Den	Haag.		
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