
den haag voor iedereen
verKieZingSPrograMMa 2018-2022

den haag



2

Colofon

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

De redactie was in handen van Johan Sterrenburg, Mikal 
Tseggai, Kirsten van den Hul, Kai Yin Or en Abderrazak Afkyr.

Vormgeving: Lester von Meijenfeldt

Den Haag voor iedereen
Verkiezingsprogramma 2018-2022
Haagse PvdA



3

voorWoord    #1denhaag   Werk    Wonen    

Zorg    onderWiJS    armoede    duurzaamheid   

een PreTTige LeeFoMgeving    veiLigheid   CULTUUr

SPorT    BeSTUUr    Financiën    leeswijzerS 

inhoUdSoPgave



4

voorwoord

Beste inwoner van Den Haag

Den Haag is een stad om trots op te zijn. Den Haag 
is groen, we kunnen genieten van de zee en we 
kunnen ons thuis voelen achter de duinen. Den 
Haag is een diverse stad met 180 nationaliteiten. 
De stad waar je heerlijk Indisch kan eten en waar 
de eerste vegetarische snackbar zich vestigde. 
De stad die wordt geroemd om de popcultuur, 
maar ook om het Residentieorkest. Als stad van 
Vrede en Recht hebben we een traditie van 
gastvrijheid en tolerantie. Welke andere stad in 
Nederland heeft zoveel moois te bieden? 

Deze mooie kanten van de stad vormen echter 
niet het hele verhaal. Veel mensen hebben een 
ongemakkelijk gevoel bij onze stad. Sommigen 
worden er zelfs boos of moedeloos van. Er 
zijn mensen die zich niet gehoord voelen. 
Sommigen voelen zich afgedankt of opzijgezet, 
of veroordeeld alleen om wie zij zijn of waar zij 
vandaan komen. Zij ervaren dat de verschillen in 
Den Haag te groot zijn en groepen tegen elkaar 
worden opgezet. Zij denken dat een betaalbaar 
huis er niet meer in zit in de toekomst, als de 
stad zo blijft groeien.

Kinderen uit bepaalde wijken hebben minder 
kansen op school. Te vaak bepaalt niet het 
talent van een kind de kansen, maar het 
opleidingsniveau van de ouders. De een komt 
gemakkelijk een kroeg binnen, de ander wordt 
de toegang geweigerd vanwege zijn huidskleur. 
Sommigen hebben zo een baan, anderen 
hebben het gevoel niet op waarde te worden 
geschat. De Haagse PvdA wil verschillen 

aanpakken. Iedereen verdient een kans. Wij 
strijden voor een Den Haag voor iedereen. 

Wij staan in een lange traditie. De Haagse 
PvdA is er trots op dat wij mensen in Den Haag 
met succes uit de schulden hebben kunnen 
helpen en dat er een vangnet is voor mensen 
die pech hebben in het leven. Dat discriminatie 
wordt gemeld en aangepakt. Dat veel nieuwe 
stadsgenoten nu Nederlands spreken, zodat 
ze kunnen meedoen en buren elkaar kunnen 
verstaan. Dat duizenden mensen die jarenlang 
thuis zaten weer een baan hebben. Dat buurten 
en pleinen zijn verbeterd en kinderen een veilige 
plek hebben om te spelen. Maar de stad is nog 
lang niet af. 

In dit verkiezingsprogramma laten we zien hoe 
wij de stad mooier en eerlijker willen maken 
voor iedereen. Dat doen we met elkaar en voor 
elkaar. Met iedereen die een einde wil maken 
aan schimmelwoningen en onbegrijpelijke 
zorgformulieren. Met iedereen die de verschillen 
te lijf wil gaan, door het leven voor iedereen 
beter te maken. Samen zijn we onze mooie stad. 
Samen zorgen we voor een Den Haag voor 
iedereen! 

Doe jij mee? 

Martijn Balster
Lijsttrekker Haagse PvdA

Paulien van der Hoeven
Voorzitter Haagse PvdA
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#1denhaag

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de 
helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. De stad groeit en de diversiteit 
van de stad brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één 
Haagse samenleving waar iedereen zich – ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, uiterlijk, 
geloofsovertuiging, eventuele beperking en seksuele geaardheid – veilig en thuis voelt, 
meedoet en zijn talenten benut. De stad is van iedereen en de stad heeft alle talenten 
nodig.

Als we een inclusieve samenleving willen zijn, moeten we discriminatie structureel 
tegengaan. Dat is van belang om het onderlinge vertrouwen en de verdraagzaamheid 
van inwoners van Den Haag te vergroten. Door overeenkomsten te benadrukken en 
diversiteit als een verrijking te zien. Door mensen op een ongedwongen manier kennis 
te laten maken met hun stadsgenoten die in een andere wijk wonen met een andere 
achtergrond – qua onderwijsniveau, sociaaleconomisch, religie, geaardheid – kunnen 
veel wederzijdse angsten worden weggenomen.

onZe PLannen

We bestrijden (onbewuste) vooroordelen in de gemeentelijke 
organisatie door anoniem solliciteren en quota

Politiek en bestuur in den haag weerspiegelen de haagse gemeenschap 

de gemeente den haag gaat genderneutraal communiceren

etnisch profileren pakken we hard aan

WaT We nog Meer WiLLen

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

We zorgen voor meldingen van discriminatie, waar ook iets mee gebeurt
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Veel inwoners van Den Haag hebben een baan. Meestal door hun eigen inzet en creativiteit, 
maar ook door de 10.000 banen uit het 10.000-banenplan van de PvdA. Daar zijn we trots 
op, tegelijkertijd blijft er nog veel te doen. Er zijn nog steeds grote verschillen in de kans 
op het vinden van een baan. Die verschillen worden bovendien groter. Mensen zonder 
opleiding en met een vakopleiding profiteren onvoldoende van de stadseconomie. Dat 
moet anders: iedereen verdient een fijne baan!

6

WerK
 iedereen kans op een baan

onZe PLannen

We ondersteunen ondernemers die banen bieden aan 
mensen met een vakopleiding

opleiding en ondernemerschap beter matchen

We investeren in publieke banen  : in de zorg, het onderwijs, de groen-
voorziening, wonen en duurzaamheid

Klik op de       voor een toelichting bij het planiWaT We nog Meer WiLLen

We gaan door met citymarketing

We trekken duurzaam ondernemerschap aan



7

WerK 
goed, vast werk en een eerlijk loon

Den Haag kent, overigens net als de rest van Nederland, grote verschillen tussen mensen 
met goed, vast werk en mensen die dat wel willen, maar niet hebben. Met alle verschillen 
in zekerheid en toekomstperspectief die daarbij horen. De vorige 4 jaar heeft de Haagse 
PvdA kleine en grote succesjes behaald om deze verschillen te verminderen. De Haagse 
PvdA heeft de gemeente ertoe aangezet 1000 STiP-banen te creëren: waardevol werk 
zoals conciërges op scholen of begeleiders van sportactiviteiten voor kinderen. Door de 
Haagse PvdA heeft de gemeente 260 straatvegers in vaste dienst genomen. De gemeente 
heeft anoniem solliciteren geïntroduceerd.

Het is veel, maar nog lang niet genoeg. Te veel mensen in de stad hebben nul-
urencontracten, zijn onvrijwillig zelfstandige of hebben drie baantjes tegelijkertijd. Te 
veel mensen in de stad hebben de kwaliteiten nog niet om een baan te vinden, of worden 
gediscrimineerd. De gemeente kan dit niet allemaal oplossen. Veel is landelijk geregeld. 
Veel heeft te maken met een aantal werkgevers die alleen kijken naar het verdienen 
van geld, en niet naar het welzijn van hun inwisselbare tijdelijke werknemers. Maar de 
gemeente kan ook veel wél.

onZe PLannen

2000 extra banen voor mensen die moeite hebben om aan een baan te komen

de gemeente geeft zelf het goede voorbeeld

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen
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Het is heerlijk wonen in Den Haag, maar dat geldt niet voor iedereen. Veel mensen met een 
midden of lager inkomen hebben moeite om hun maandelijkse woonlasten te betalen. 
Jongeren en starters staan nu gemiddeld vier jaar op de wachtlijst voor een betaalbaar 
huis. Voor veel ouderen is een overstap naar een kleinere en betere woning financieel 
niet haalbaar. Met de groei van het aantal inwoners wordt dit probleem de komende 
jaren alleen maar groter. Met als gevolg: steeds meer mensen in een huis en toenemende 
misstanden, zoals over-bewoning en illegale onderverhuur. Dat moet anders. Want 
iedereen heeft recht op een betaalbare én fatsoenlijke woning. Dat begint bij voldoende 
bouwen. Daar lijkt – na lang aandringen van de Haagse PvdA – eindelijk aandacht voor te 
komen bij het gemeentebestuur. Nu komt het eropaan het bouwen door te zetten en hier 
voldoende geld voor te reserveren. En er daarbij voor te zorgen dat er gebouwd wordt 
voor mensen met lage en middeninkomens: starters, ouderen, studenten en gezinnen.

Wonen
recht op een betaalbare woning
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onZe PLannen

We blijven leegstand bestrijden

geen sloop sociale woningen als hiervoor niet meer sociale woningen 
voor terugkomen 

recht op terugkeer bij sloop

KorTere wachtlijsten: 1 miljard voor 16.000 extra betaalbare woningen

Klik op de       voor een toelichting bij het planiWaT We nog Meer WiLLen
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Het is niet meer dan normaal dat je huis op orde is. Als je huurt hebben bewoner én 
eigenaar hier een belangrijke verantwoordelijkheid. Er zijn op dit moment in Den Haag 
te veel woningen die in slechte staat verkeren: te vaak maken huiseigenaren er een potje 
van. 
 
Goede isolatie, een werkende cv-ketel en goed onderhouden portieken moeten een 
vanzelfsprekendheid zijn. Helaas zijn schimmel- en vochtproblematiek, geluidsoverlast, 
achterstallig onderhoud en onvoldoende inbraak- en brandveiligheid voor veel mensen 
aan de orde van de dag. Bovendien wonen veel mensen in een woning die niet is 
toegesneden op wat zij nodig hebben. Dat moet beter.

Wonen 
reChT oP een fastoenlijke woning

onZe PLannen

Meer geld en meer bevoegdheden voor pandbrigades

ouderen van groot naar beter: iedereen een passende woning

We investeren in duurzame woningbouw en renovatie

renovatie van 25.000 bestaande particuliere sociale huurwoningen 

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen
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zorg
elke wijk gezond

In Den Haag bepaalt de wijk waar je woont hoe lang je in goede gezondheid leeft, hoe 
oud je wordt en hoeveel zorg je nodig hebt. Vaak gaan gezondheidsproblemen samen 
met schulden, zware werkomstandigheden en slechte woonomstandigheden. De PvdA 
wil deze verschillen in gezondheid en gezonde levensverwachting verkleinen. Want 
iedereen in Den Haag verdient dezelfde kans op een gezond leven.

Daarom zetten wij in op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Dat betekent dat 
wijkverpleegkundigen en opbouwwerkers de tijd moeten hebben om bij mensen langs 
te gaan, om in de wijk te investeren en om eenzaamheid te bestrijden. Mantelzorgers en 
vrijwilligers zijn hierbij heel waardevol, maar zij verdienen ook goede ondersteuning om 
te voorkomen dat ze overbelast raken. 

onZe PLannen

We stimuleren een gezonde levensstijl en voorkomen overgewicht bij kinderen

gezondheidsverschillen tussen wijken pakken we aan

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

Meer opbouwwerkers en wijkverpleegkundigen die de tijd hebben om te 
investeren in de wijk en haar bewoners

 goede ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers

We bestrijden eenzaamheid
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zorg
goede zorg en ondersteuning

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je natuurlijk gewoon dat alles goed 
geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. De afgelopen jaren zagen 
we dat er geld ongebruikt bleef liggen, terwijl niet iedereen de zorg kreeg die zij of hij 
nodig had. Daar blijven wij ons druk over maken. Mede dankzij de Haagse PvdA kunnen 
meldingen ook telefonisch gedaan worden, zijn formulieren versimpeld en zijn aanvragen 
voor mensen die eerder zorg hebben moeten aanvragen makkelijker geworden. 

De verschillen tussen mensen die wel weg door de zorgbureaucratie weten te vinden, en 
degenen die dat niet kunnen blijven echter groot. We gaan door met het toegankelijker 
maken van zorg door financiële drempels weg te nemen, door te stoppen met onnodige 
marktwerking en concurrentie en door ervoor te zorgen dat cliënten, mantelzorgers en 
vrijwilligers weer wat te zeggen hebben over de zorg. Want iedereen verdient goede 
zorg en ondersteuning, door vertrouwde hulpverleners in je eigen buurt.

onZe PLannen

de haagse zorg wordt weer betaalbaar voor iedereen

het aanvragen van ondersteuning en zorg wordt eenvoudiger, 
sneller en persoonlijker

Meer toegankelijke en bereikbare plekken voor zorgvragen

We zetten het mes in de marktwerking in de zorg

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen

goede arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers
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zorg
de beste zorg voor haagse jeugd

Haagse kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige en gezonde 
omgeving waarin ze het beste uit zichzelf kunnen halen. De verschillen tussen de situaties 
van Haagse kinderen en jongeren zijn nu te groot. Het kind staat centraal in onze jeugdhulp 
en jeugdzorg. Dat betekent dat er zo min mogelijk verschillende hulpverleners over de 
vloer komen, dat verschillende instanties goed samenwerken en dat hulp aansluit bij wat 
daadwerkelijk nodig is. Door op tijd goede hulp te bieden, helpen we ergere problemen 
voorkomen. 

onZe PLannen

Jongeren gaan aan het werk of naar school

We werken de wachtlijsten bij jeugdteams weg

er komt meer aandacht voor licht verstandelijk beperkten

We dringen babysterfte terug

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen
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onderwijs
ieder kind een gelijke kans

Elk kind in Den Haag verdient dezelfde kansen op goed onderwijs. Dat ging jarenlang 
goed, maar de laatste jaren is het steeds meer uit gaan maken waar je wieg staat. In 
nog geen 10 jaar tijd is het verschil in schooladvies na de basisschool voor kinderen van 
lager opgeleide ouders een half niveau lager komen te liggen dan dat van kinderen met 
hoogopgeleide ouders. Er is dus werk aan de winkel: we willen dat elk kind de eerlijke 
start krijgt die het verdient.

onZe PLannen

We schaffen de vrijwillige ouderbijdrage af

er komt een gemeentelijk huiswerkbegeleidingsinstituut

We blijven achterstandsleerlingen ondersteunen

alle peuters gaan spelenderwijs leren

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen



14

onderwijs
het begint bij taal

Den Haag kent grote verschillen in taalvaardigheid. Maar liefst 24% van de (jong) volwassen 
inwoners van Den Haag is laaggeletterd. In sommige wijken van Den Haag is dit meer dan 
50%. Niet alleen kost het de samenleving veel geld als mensen die laaggeletterd zijn en 
of niet voldoende taalvaardig zijn om mee te doen, maar het is vooral niet goed voor de 
mensen zelf om aan de kant te staan. Ook is het niet in het belang van hun kinderen. 

onZe PLannen

Taalcursussen worden goedkoper en gerichter

Taal combineren met werk voor inburgeraars

We organiseren taalcursussen dichtbij

Klik op de       voor een toelichting bij het plani
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onderwijs
den haag: stad voor alle studenten

Den Haag is een geweldige stad om als student te wonen en een opleiding te volgen, of 
dat nu aan het ROC Mondriaan, InHolland, de Haagse Hogeschool, de universiteit of een 
andere onderwijsinstelling is. Het is een mooie ontwikkeling dat Den Haag steeds meer 
studenten aantrekt door de uitbreiding van deze onderwijsinstellingen, want het zorgt 
voor veel energie, creativiteit en een levendige stad. Bovendien versterkt het de positie 
van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. 

We vinden het belangrijk dat studenten en de rest van de stad goed/fijn/prettig met elkaar 
samenleven. Daarom verbinden we onderwijsinstellingen met elkaar en met de Haagse 
wijken. De opening van de Sportcampus in het Zuiderpark is hier een goed voorbeeld 
van. 

Sterk en gewaardeerd beroepsonderwijs vindt de PvdA belangrijk voor Den Haag. 
We verbinden waar mogelijk de beroepsonderwijsinstellingen, hoger en academisch 
onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar. 

onZe PLannen

een bloeiende studentencultuur 

Sterk en gewaardeerd beroepsonderwijs 

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen
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armoede
armoede den haag uit

We accepteren geen armoede in Den Haag. Ook als het even tegenzit en je door de 
bomen het bos niet meer ziet, is de gemeente er om je er bovenop te helpen. Armoede 
geeft veel stress en als er geen geld is, kunnen ook kinderen soms niet deelnemen aan 
de muziekles, de sportclub, de bibliotheek, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. 
Armoedebeleid biedt een vangnet zodat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de 
samenleving. We zijn er trots op dat we dit in Den Haag goed geregeld hebben. Den 
Haag staat bekend als sociale stad, met goede voorzieningen voor mensen die het 
minder hebben. Met alles wat de gemeente nu al doet is de armoede echter niet geheel 
verdwenen. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit neemt bijvoorbeeld licht toe. 
We moeten daarom blijven investeren in armoedebestrijding.

onZe PLannen

We blijven mensen die door de bodem zakken gericht ondersteunen

We gaan armoede onder kinderen nog beter bestrijden

We gaan werkende armen meer zekerheden bieden

de ooievaarspas blijft gratis

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen
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armoede
schulden te lijf!

Wanneer je schulden hebt, staat je leven op z’n kop en je bestaanszekerheid onder druk. 
Nadenken over de toekomst werkt pas als je vrij bent van de stress en zorgen die schulden 
met zich brengen. De basis moet dan eerst op orde. We zijn er trots op dat Den Haag 
vooroploopt in de aanpak van schulden. We blijven ervoor zorgen dat de aanmelding 
voor de schuldhulpverlening snel en laagdrempelig geregeld is, en dat overheden en 
bedrijven geen schulden innen van mensen die al nauwelijks rond kunnen komen. De 
beslagvrije voet wordt hierbij altijd gerespecteerd als minimuminkomen. We gaan verder 
met het opkopen van problematische schulden, zodat mensen met een schone lei kunnen 
beginnen. 

onZe PLannen

Waar mensen al schulden hebben, begeleiden we hen 
intensief naar een situatie zonder schulden

Betere informatie wanneer je leven verandert

We gaan schulden vaker voorkomen

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen
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armoede
niemand slaapt op straat

Het leidende uitgangspunt is: in Den Haag, de stad van vrede en recht, hoeft niemand 
op straat te slapen. Mensen die door psychische en financiële problemen, verslaving of 
uithuiszettingen op straat komen te staan, verdienen een uitgestoken hand om hun leven 
weer op de rit te krijgen. Wij staan voor een laagdrempelige daklozenopvang, genoeg 
doorstroomvoorzieningen (hulpverleningstrajecten waar mensen op weg worden 
geholpen naar een zelfstandig leven en een eigen huis) en voldoende goedkope sociale 
huurwoningen. Alleen dan zorgen we ervoor dat het aantal daklozen niet nog verder 
stijgt.

onZe PLannen

Meer hulpverlening op straat, genoeg plekken in de opvang

er komen meer plekken om je leven weer op te bouwen

meer bedden en personeel voor mensen met psychische problemen

den haag biedt bed, bad, brood én begeleiding voor mensen die zijn 
uitgeprocedeerd

de winteropvang wordt permanent opengesteld van december tot april

Klik op de       voor een toelichting bij het plani
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duurzaamheid
dUUrZaaMheid voor iedereen

Den Haag draagt volop bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Dat is beter voor de 
wereld, om droogte, de stijging van de zeespiegel en extreem weer elders te voorkomen, 
maar ook voor Den Haag en al haar inwoners.

De Haagse PvdA constateert dat duurzaamheid de afgelopen jaren vaak vooral iets voor 
rijkere mensen was. Dat willen we veranderen. We doen daarom een schepje bovenop 
wat de gemeenten nu al doet en maken duurzaamheid toegankelijk voor alle mensen in 
Den Haag. 

onZe PLannen

alle Woningen en gebouwen beter isoleren

Subsidies beter toegankelijk voor huurders en lagere- en middeninkomens 

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen
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duurzaamheid
den haag duurzaam

Den Haag draagt volop bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Dat is beter voor de 
wereld, om droogte, de stijging van de zeespiegel en extreem weer elders te voorkomen, 
maar ook voor Den Haag. Want als stad aan zee zijn ook wij kwetsbaar voor storm, zware 
regenval en overstromingen. De Haagse PvdA wil een schepje bovenop de huidige aanpak 
van de gemeente doen. En bovendien ook toe naar een meer circulaire economie: van 
afval kan vaak weer iets moois gemaakt worden. Het door de Haagse PvdA geïnitieerde 
Haagse Klimaatpact is hiervoor een belangrijke basis. Het belangrijkste uitgangspunt 
hierbij is dat iedereen zijn steentje bij moet kunnen dragen aan een duurzame stad, ook 
als je portemonnee dat niet direct toelaat. 

onZe PLannen

We gaan duurzaam en circulair inkopen, aanbesteden en subsidiëren

We maken actief gebruik van de aandeelhouderspositie in 
eneco, hTM en andere bedrijven 

Zonnepanelen op alle daken van gemeente, ledlampen in straatlantaarns 

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen

https://denhaag.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/59/2017/06/Haags-Klimaatpact-zonder-voorkant.pdf
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duurzaamheid
dUUrzame mobiliteit

Den Haag groeit, daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen snel en veilig van a naar 
b kunnen blijven reizen en gezond kunnen leven. Of dat nu naar school, naar je werk, naar 
de binnenstad of naar familie en vrienden is. Het is goed nieuws dat steeds meer mensen 
in de stad de fiets, tram of bus pakken: voetgangers, fietsen en openbaar vervoer krijgt 
voorrang boven de auto.
 
Auto’s nemen veel ruimte in beslag. We zullen moeten wennen aan het idee dat mensen 
maximaal 1 auto betaalbaar in de buurt van de eigen woning kunnen parkeren. Om de stad 
bereikbaar te houden moeten we de keuze maken voor goed OV en goede bereikbaarheid 
per fiets. Komt je van buiten de stad? Dan moeten OV en fiets aantrekkelijker alternatieven 
zijn dan de auto. In de stad delen we auto’s waar dat kan en offeren we geen groen op 
voor nieuwe parkeerplaatsen. 

onZe PLannen

Meer en beter openbaar vervoer 

veiliger verkeer

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen

We verbeteren de luchtkwaliteit
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Den Haag groeit, daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen snel en veilig van a naar 
b kunnen reizen en de stad groen en leefbaar blijft. Elke straat, van het Benoordenhout 
tot Rustenburg Oostbroek, is schoon, heel en veilig zodat iedereen fijn kan wonen. Dat 
betekent dat je afval kwijt kunt in ondergrondse containers, je veilig de straat over kunt 
steken, straten en pleinen groen en gezellig zijn. Voetgangers, fietsers en openbaar 
vervoer krijgen voorrang bij de inrichting van de stad.

Iedereen is vrij om zelf te kiezen welk soort vervoermiddel het beste past. Tegelijkertijd 
nemen sommige vervoermiddelen minder ruimte in en zijn ze beter voor de gezondheid 
van mensen in de stad. We stimuleren dan ook de fiets, het ov en emissievrije auto’s. Die 
zorgen voor minder kankerverwekkend fijnstof. 

onZe PLannen

overal ondergrondse afvalcontainers en meer voorlichting over grofvuil

We zorgen voor voldoende groen én water in ieder wijk

We verbeteren de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking

We maken meer werk van minder afval op straat en bieden 
meer mogelijkheden om afval gescheiden in te leveren

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

een prettige leefomgeving
elke straat op orde

WaT We nog Meer WiLLen
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veiligheid
veilig over straat

Criminaliteit daalt, gelukkig ook in Den Haag. Toch voelen veel mensen zich niet veilig en 
zijn steeds minder mensen bereid om aangifte te doen. Ook op het gebied van veiligheid 
zijn er grote verschillen binnen de stad. In sommige delen van de stad is de kans om 
slachtoffer te worden van criminaliteit vele malen groter en voelen ouderen zich vaker 
onveilig. Het aantal gebieden met hardnekkige, minder zichtbare (maar niet minder 
overlast gevende) criminaliteit blijft gelijk. Daar waar het onveiligheidsgevoel het hoogst 
is ervaren mensen ook meer buurtoverlast. Dit vraagt om actie, samen met bewoners. 
De PvdA wil daarom samen met de stad op zoek naar oplossingen voor hardnekkige 
veiligheidsproblemen.

onZe PLannen

We stellen meer aantal jeugdopbouwwerkers aan

Malafide huisjesmelkers en woonoverlast worden keihard aangepakt 

de politie vormt een echte afspiegeling van de samenleving

Zerotolerance bij (straat)intimidatie en geweld tegen hulpverleners

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen
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veiligheid
veilig achter de voordeur

Bij veiligheid hebben we het al snel over zichtbare criminaliteit op straat, maar je veilig 
voelen begint in je huis, je wijk, in je eigen woonomgeving. Wij vinden dat iedereen mee 
moet kunnen denken over veiligheid in je eigen buurt, want je weet zelf het beste wat er 
speelt. De Haagse PvdA wil samen met bewoners de veiligheid in de buurt vergroten: 
voor ouderen die langer thuis wonen dan voorheen, voor gezinnen waar sprake is van 
geweld en door maatregelen tegen inbraak.

onZe PLannen

We maken het inbrekers extra lastig

We zorgen ervoor dat ouderen zich veiliger voelen

We ondersteunen buurtinitiatieven gericht op veiligheid

We geven prostituees een veilige werkomgeving

eerder ingrijpen bij huiselijk geweld

elk portiek wordt goed verlicht
Klik op de       voor een toelichting bij het plani
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cultuur
cultuur voor iedereen

Cultuur bindt, maakt mensen blij, prikkelt en initieert ontmoetingen. Cultuur is bij uitstek 
een middel om de eigen identiteit te verkennen om in aanraking te komen met andere 
groepen. Cultuur biedt geen passend antwoord, maar daagt uit, zet aan tot denken, geeft 
troost en maakt aan het lachen. Het is niet alleen een bevestiging van je eigen beeld van 
de wereld, maar bevordert ook het inleven van anderen. 

We hebben in Den Haag een hoogwaardig en breed cultureel aanbod. Van jazz tot dans, 
museum, film en podiumkunst, voor een breed publiek of artistieke niches, mainstream 
en underground, productiehuis en broedplaats. Van ontwikkeling jonge makers tot (inter)
nationaal gerenommeerde instellingen zoals het Mauritshuis, het Nederlands Dans 
Theater, het Nationaal Toneel, het Residentieorkest, Korzo en het Filmhuis. Daar kunnen 
we trots op zijn. Tegelijkertijd verschilt het sterk hoe makkelijk inwoners van Den Haag 
in aanraking komen met cultuur. De Haagse PvdA wil dat het cultuuraanbod iedereen 
bereikt en aanspreekt.

onZe PLannen

onze bibliotheken blijven ontmoetingsplek in de wijk

het cultuuraanbod nog beter laten  aansluiten bij de haagse inwoner

Kinderen komen op jonge leeftijd in aanraking met cultuur

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

WaT We nog Meer WiLLen
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sport
heel den haag sport

Sport is goed voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, 
om spelregels (die je ook in het gewone leven nodig hebt) te leren, en om te leren 
samenwerken. Sporten is ook vaak lid zijn van een vereniging die gedragen wordt door 
vrijwilligers. Sport verbroedert en leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale 
vaardigheden. Bij de sportclub kom je elkaar tegen. Zo bevorderen sportverenigingen 
de integratie en vormen ze een bindende factor in de samenleving. Er zijn in Den Haag 
grote verschillen tussen wijken en buurten in de mogelijkheid om te sporten en buiten te 
spelen. Dit willen we rechttrekken.

onZe PLannen

We investeren in sportverenigingen

we steunen onze topsporters

We organiseren meer sport voor kinderen

Klik op de       voor een toelichting bij het plani
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bestuur
gewoon goed bestuur

Ben je een bewoner met een goed idee voor de stad, je wijk of je straat? Dan moet 
daar ruimte voor zijn. We stimuleren zoveel mogelijk buurtinitiatieven en versterken 
bewonersorganisaties. Zo heeft elke bewoner een stem in eigen wijk. Als bewoner 
moet je dan wel goed ondersteund worden. De PvdA heeft zich succesvol ingezet de 
dienstverlening van de gemeente te verbeteren. Daar gaan we mee door.

We vinden het belangrijk voor de lokale democratie dat elke een goed medium heeft 
voor en door bewoners. De gemeente moet zich daarbij niet gaan bemoeien met wat er 
gepubliceerd worden (redactionele vrijheid). Maar moet lokale media wel stimuleren en 
faciliteren. De wijkaanpak zorgt ervoor dat samen met bewoners de verschillen tussen de 
stadsdelen worden overbrugd en de wijken worden verbeterd. Dit willen we voortzetten 
en uitbreiden over alle stadsdelen. 

onZe PLannen

We verdubbelen het stadsdeelbudget en -invloed

We zorgen ervoor dat de gemeente een voorbeeldwerkgever is

Bewoners staan centraal in de dienstverlening van de gemeente

Bewoners hebben wat te zeggen over 
bestemmingsplannen, huurwoningen en de zorg

de buurt bestuurt!

Klik op de       voor een toelichting bij het plani

gemeentelijke inkoop onder haagse voorwaarden

gevolgen bevolkingsgroei opvangen met andere steden in de regio
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Financiën 
financieel sterk, solide en sociaal

De Haagse PvdA staat voor een sociaal financieel beleid. Een beleid waarbij de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen. Een beleid waarin we de verschillen tussen mensen 
verkleinen, door te investeren in degenen die het nu minder hebben. Een beleid waarmee 
we investeren in de toekomst.

onZe PLannen

Solide financieel beleid

We maken afspraken voor de toekomst

investeren in #1denhaag

FinanciËle bijlage i
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leeswijzer 
voor wie geintresseerd is in...

statushouders

ondernemers

LhBTi’ers

Kinderen

ouderen

Klik op de       voor een toelichting bij het plani
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Financiële paragraaf (bedragen x € 1000)

Intensiveringen (meer uitgaven / minder inkomsten) 2019 2020 2021 2022 e.v.

Armoede 5.100 5.100 5.100 5.100

Slimmere Ooievaarspas om meer mensen te bereiken 1.000 1.000 1.000 1.000

Uitbreiding gemeentelijk pakket voor kinderen in armoede 250 250 250 250

Geen toepassing kostendelersnorm bijstand in Den Haag 700 700 700 700

Creatie “het gelijke start-fonds” nieuwe Hagenaars 500 500 500 500

Schuldhulpverlening (o.a. snellere aanmeldprocedures) 1.000 1.000 1.000 1.000

Maximaal 2% rente op een lening bij de Gemeentelijke Kredietbank 50 50 50 50

Winteropvang permanent open van december tot april 500 500 500 500

Meer opvangplekken jongeren en economisch daklozen 500 500 500 500

Uitbreiding aantal doorstroomvoorzieningen daklozen 500 500 500 500

Voedselbanken ondersteuning voortzetten 100 100 100 100

Werk 21.750 28.300 34.150 40.000

1.000 huidige STiP-banen voorzetten 10.000 10.000 10.000 10.000

2.000 extra STiP-banen realiseren 5.000 10.000 15.000 20.000

P-wet voorzieningen Loonkostensubsidie vanaf 2019 500 1.250 2.000 2.750

P-wet korting Wajongers met arbeidsvermogen vanaf 2018 2.000 2.000 2.000 2.000

Uitbreiding Service Punten Arbeid obv wijkbanenplannen 100 200 300 400

Arbeidsvoorwaarden / stages voorbeeldfunctie gemeente 400 400 400 400

Bewustwordingscampagnes Discriminatie 250 250 250 250

Jeugdwerkloosheid aanpak voorzetten 2.000 2.000 2.000 2.000

Inburgering en participatie voorzetten 1.400 2.100 2.100 2.100

Experiment soepelere regels Participatiewet 100 100 100 100

Zorg & Welzijn 14.500 14.500 14.500 14.500

WMO maatwerkvoorziening Participatie vanaf 2019 3.000 3.000 3.000 3.000

WMO maatwerkvoorziening Ondersteuning vanaf 2019 6.500 6.500 6.500 6.500

Terugdraaien bezuiniging hulpmiddelen & woningaanpassingen 1.500 1.500 1.500 1.500

Servicepunten XL ook in de avonden open 1.000 1.000 1.000 1.000

Investeringen in buurthuizen 1.000 1.000 1.000 1.000

Verbeteren cultuur sensitiviteit jeugdhulpteams & sociale wijkteams 500 500 500 500

Budgetmaatwerkondersteuning Haagse hulpverleners 1.000 1.000 1.000 1.000

Duurzaamheid 4.750 6.750 8.750 10.750

Haags Klimaatakkoord doorvoeren 2.000 4.000 6.000 8.000

Oprichting helpdesk duurzaam ondernemerschap 250 250 250 250

7.000 extra laadpalen voor elektrische auto’s 2.500 2.500 2.500 2.500

Onderwijs 11.200 11.200 11.200 11.200

Huiswerk Begeleiding Instituut 1.500 1.500 1.500 1.500

Extra onderwijsprogramma’s, uitwisselingen, sportlessen 500 500 500 500

Voorlichtingspakket Geldzaken voor Haagse jongeren die 18 jaar worden 100 100 100 100

Kinderen > 2 jaar min 4 dagdelen kinderopvang, peuterschool, voorschool 1.500 1.500 1.500 1.500

Extra investering in voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2.000 2.000 2.000 2.000

Afschaffen vrijwillige ouderbijdrage basisscholen 5.000 5.000 5.000 5.000

Verdubbeling budget Taal in de Buurt 600 600 600 600

Prettige Leefomgeving 1.600 1.600 1.600 1.100

Vergroening van de stad (groene daken en geveltuinen) 500 500 500 500

Toegankelijker maken stad voor mensen met een beperking 100 100 100 100

Impuls voor Waldeck, Molenwijk, Moerwijk, Schipperskwartier, Morgenstond 1.000 1.000 1.000 500

Veiligheid 500 500 500 500

Bodycams en digitale stopformulieren politie Haaglanden 200 200 200 200

Wegwerken wachtlijst Veiligheid Thuis & Campagne 100 100 100 100

Uitbreiding subsidies voor inbraak-werende middelen huizen 200 200 200 200

Cultuur 500 500 500 500

Extra budget bibliotheken centrum voor ruimere openingstijden 300 300 300 300

Meer sport- en cultuurfaciliteiten voor Haagse Studenten 100 100 100 100

Extra impuls Haagse popbandjes 90 90 90 90

Haagse Stadsdichter 10 10 10 10

Gezondheid en Sport 2.200 2.200 2.200 2.200

Haagse voorlichting gezond eten / Bewegingscentrum kinderen 1.000 1.000 1.000 1.000

Sportcultuurpas Haagse Studenten 200 200 200 200

Extra impuls Haagse sporthallen en sportvelden 1.000 1.000 1.000 1.000

Bestuur en Financiën 68.000 68.000 68.000 68.000

Verdubbeling stadsdeelbudgetten (door overheveling) 68.000 68.000 68.000 68.000

Wonen 177.500 228.000 278.500 329.000

Beschikbaar voor Fonds Woningbouw / 16.000 woningen) 175.000 225.000 275.000 325.000

Investering in de capaciteit van de Pandbrigade 2.000 2.000 2.000 2.000

Meer woningen geschikt maken voor ouderen 500 1.000 1.500 2.000

Totaal Intensiveringen 307.600 366.650 425.000 482.850

Ombuigingen (minder uitgaven / meer inkomsten) 2019 2020 2021 2022 e.v.

Reserves, voorzieningen, onderuitputting 162.100 130.400 80.400 30.400

Ramingsbijstelling voorzieningen beleidsvoornemens (ijzeren voorraad) 75.000 50.000 50.000 0

Ramingsbijstelling overig (structurele onderuitputting) 15.000 15.000 15.000 15.000

Ramingsbijstelling Ruimtelijk-Economische Investeringsstrategie (REIS) 5.000 5.000 5.000 5.000

Ramingsbijstelling programma’s Onderwijs, Infrastructuur, Economie 10.000 10.000 10.000 10.000

Doorlichting reserves (stofkam en aanpassing risicoprofiel) 50.000 50.000 0 0

Halvering programmareserves 6.700 0 0 0

Halvering Post Onvoorzien 400 400 400 400

Meer inkomsten 98.200 213.200 251.200 285.200

Extra grondopbrengsten (grondexploitatie) 2.500 2.500 2.500 2.500

Doorwerking regeerakkoord (trap op / trap af gemeentefonds) 69.000 90.000 104.000 104.000

Verkoop gemeentelijk vastgoed voor maatschappelijke functie 0 10.000 0 0

Gemiddelde OZB aanslag van 125 euro per jaar naar 150 euro per jaar 17.000 19.000 21.000 23.000

Verhoging toeristenbelasting 700 700 700 700

Verhogen prijs tweede parkeervergunning en verder naar 400 euro per jaar 500 1.000 1.500 2.000

Voordeel op parkeerinkomsten structureel (o.a. GSM-parkeren) 3.000 3.000 3.000 3.000

Trend toeristenbelasting, hondenbelasting, precario (prijs en volume) 500 2.000 3.500 5.000

Ramingsbijstelling dividend BNG, Eneco, HMS, HTM, Stadsherstel, Stedin 1.000 2.000 3.000 4.000

Inkomsten verkoop woningbouw van Fonds Woningbouw 0 75.000 100.000 125.000

Minder uitgaven 76.000 80.500 85.000 89.500

Besparing op inkoop (o.a prijs & circulair inkopen) 5.000 10.000 15.000 20.000

Besparing externe inhuur (topinkomens & onderzoek) 1.000 1.000 1.000 1.000

Bespaarde rente (assumptie bezitting vreemd vermogen) 2.000 1.500 1.000 500

Overheveling stadhuisbudget naar stadsdeelbudgetten 68.000 68.000 68.000 68.000

Totaal Ombuigingen 336.300 424.100 416.600 405.100

Kasschuif -28.700 -57.450 8.400 77.750

Totaalsaldo 0 0 0 0



PvdA
den haag

youtube.com/user/PvdA070
www.instagram.com/pvdadenhaag
twitter.com/PvdADenHaag
www.facebook.com/groups/%20556860294465171
https://denhaag.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/59/2017/11/Whatsapp_PvdA-Den-Haag.vcf
http://www.denhaag.pvda.nl
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