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1. Inleiding 
 
 
De VVD zet zich in voor een bruisend en levendig Den Haag. Een stad waar de grandeur van 
koninklijke paleizen, regeringsgebouwen, musea en internationale instellingen hand in hand 
gaat met bedrijvigheid en plezierig wonen. Een veilige, bereikbare en groene stad waar alle 
Hagenaars zich in hun hart mee verbonden voelen. Een stad van optimisme. Met de luiken 
open naar de rest van de wereld. Een stad waar mensen de ruimte krijgen en daarvan kunnen 
genieten. Maar ook een stad waar van iedereen wordt verwacht de eigen verantwoordelijkheid 
niet uit de weg te gaan. Waar mensen zelf initiatieven nemen en hun handen uit de mouwen 
steken. Dat is het Den Haag waar de VVD in gelooft. Den Haag, een stad om van te houden.  
 
Den Haag is al een aardig eind op weg. Door de inzet van wethouders en raadsleden van de 
VVD is de stad de afgelopen jaren aantrekkelijker geworden voor bewoners, bedrijven en 
bezoekers. De gemeentefinanciën zijn op orde. Hagenaars betalen in vergelijking met andere 
gemeenten minder lokale belastingen. Door de VVD ging de belasting op het eigen huis fors 
naar beneden en werd de erfpacht in grote delen van de stad afgeschaft. De bereikbaarheid 
verbeterde met grote infrastructurele projecten zoals de Hubertustunnel, RandstadRail en 
verschillende tramlijnen naar de VINEX-locaties. Dankzij de VVD is Den Haag de eerste grote 
stad die de vervuilende bussen heeft vervangen voor schone aardgasbussen. Bovendien is  de 
gemeente Den Haag vanaf 2010 CO2-neutraal. Verder is de  stad  springlevend door de vele 
evenementen en de verruiming van openingstijden voor de horeca in het centrum. Het aanbod 
aan kinderopvang is fors toegenomen. De administratieve rompslomp voor ondernemers 
verminderde en de binnenstad trekt jaarlijks steeds méér bezoekers. Den Haag heeft zichzelf 
nationaal en internationaal goed op de kaart gezet. Daar zijn wij trots op. 
 
Ook pakt de VVD problemen in de stad aan. De veiligheid verbeterde op veel fronten. Zo 
zorgde de VVD voor extra conducteurs op de tram. De VVD riep verloedering een halt toe door 
de aanpak van verwaarloosde panden en regelde extra geld voor het verwijderen van graffiti en 
de aanpak van zwerfvuil. Het aantal jongeren dat spijbelt en zonder diploma school verlaat, 
daalde sterk. Kortom, een stem op de VVD tijdens de lokale verkiezingen van 2006 leverde 
duidelijke resultaten op. 
 
Toch is er geen reden om tevreden achterover te leunen. Ook Den Haag kampt met de 
gevolgen van de economische crisis. Ondernemers hebben moeite om het hoofd boven water 
te houden. Jongeren komen steeds moeilijker aan de bak. Daarnaast zijn belangrijke 
integratievraagstukken nog niet opgelost. Te vaak struikelen Hagenaars nog over de rommel op 
straat. Ook veiligheid vraagt continu om aandacht en verbetering.  
 
De VVD zet zich daarom in voor een vitale en krachtige stad. Een stad die economisch 
vooruitgang boekt. Een stad waarin Hagenaars met ambitie ruim baan krijgen. Een stad met 
een internationaal gezicht. Een stad waar criminaliteit streng wordt aangepakt en verloedering 
wordt tegengegaan. Een stad waar alle Hagenaars ook in de toekomst van kunnen blijven 
houden.  
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2. Samenvatting 
 
 
Dit verkiezingsprogramma rust op vier pijlers. De eerste pijler gaat over economie en werk 
(hoofdstuk 3). De VVD zet in op zo spoedig mogelijk economisch herstel en het aantrekken van 
werkgelegenheid. De crisis lossen we niet op met uitkeringen en subsidies. Maar door in te 
zetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, ruimte voor ondernemerschap, 
goed onderwijs, bereikbaarheid en lage belastingen. Een greep uit onze maatregelen: 
 

 Meer ruimte voor ondernemerschap. De VVD schrapt onnodige regels en 
vergunningen. Bedrijven kunnen terecht bij één vast aanspreekpunt binnen de 
gemeente, zodat zij niet langer eindeloos langs verschillende loketten hoeven.  

 Bedrijventerreinen krijgen een opknapbeurt en verloederde winkelstraten worden 
aangepakt. De VVD trekt daar een forse investering voor uit. 

 Hoe meer geld inwoners en ondernemers zelf te besteden hebben, hoe meer de 
economie daarvan profiteert. De VVD stelt daarom een omvangrijk pakket aan 
maatregelen voor om belastingen te verlagen en af te schaffen. 

 Hagenaars verdienen toponderwijs waarin talent kan excelleren. Weg met de 
middelmaat! De VVD breidt de brede scholen uit, waar naast onderwijs ook volop 
ruimte is voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. 

 Werken voor je uitkering. Wie in de bijstand belandt, gaat wat de VVD betreft niet thuis 
op de bank zitten. Bijstandsgerechtigden moeten, als tegenprestatie voor hun uitkering, 
in de stad aan de slag in bijvoorbeeld de groenvoorziening, als schoonmaker van de 
publieke ruimte of als toezichthouder.  

 Zonder goede bereikbaarheid geen aantrekkelijk vestigingsklimaat. De VVD investeert 
daarom bijna € 200 miljoen in het oplossen van verkeersknelpunten en het bouwen van 
parkeergelegenheden. 

 
De tweede pijler van het verkiezingsprogramma staat in het teken van veiligheid en 
leefbaarheid. De VVD wil dat alle Hagenaars prettig kunnen wonen in een veilige buurt 
(hoofdstuk 4). Een aantal speerpunten uit ons programma:   
 

 De openbare ruimte in Den Haag verdient een duurzame inhaalslag. De VVD investeert 
niet alleen eenmalig € 100 miljoen in het wegwerken van achterstallig onderhoud van 
wegen, straten, fiets- en wandelpaden en speelplaatsen. Ook trekt de VVD jaarlijks 
meer geld uit voor het onderhoud van groen en het verbeteren van de leefbaarheid in 
buurten. 

 Weg met overlast in woonwijken! Overlastgevende coffeeshops gaan wat de VVD 
betreft dicht. De raamprostitutie in de Doubletstraat wordt gesloten zodat het oude 
centrum van Den Haag minder te verduren heeft van overlast en louche figuren. 

 Veilig de straat op. De VVD investeert in meer handhavers op straat. Ook moeten er 
meer conducteurs komen op de tram en in de bus. De VVD wil geen cent bezuinigen op 
de politie. 

 De auto is geen melkkoe. De tarieven van de parkeermeters worden de komende jaren 
bevroren. Tevens verlaagt de VVD het tarief van de eerste parkeervergunning.  

 Hagenaars die zich willen inzetten voor de stad, kunnen een ‘buurtbudget’ aanvragen 
en naar eigen inzicht besteden aan bijvoorbeeld het onderhoud van straten en groen of 
het opzetten van buurtpreventie.  

 De VVD wil dat nieuwbouw is gericht op betaalbare koopwoningen voor gezinnen, in 
plaats van gesubsidieerde (‘sociale’) huurwoningen. Aan gesubsidieerde huurwoningen 
voor lage inkomens bestaat nu een overschot. De VVD wil juist meer midden- en 
hogere inkomens aan de stad binden. 

 
De derde pijler van het verkiezingsprogramma richt zich op integratie, sport en cultuur 
(hoofdstuk 5). Alleen als bewoners echt integreren, kunnen ze een bijdrage leveren aan onze 
stad. Verder investeert de VVD in goede voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. 
Concreet gaat het onder meer om de volgende maatregelen en acties:  
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 Bij integratie staat de Nederlandse taal centraal. De VVD zet daarom in op een 

taaloffensief waarbij jong en oud, desnoods verplicht, passend taalonderwijs krijgen. 
Misstanden, zoals gedwongen huwelijken en haatzaaiende imams, kunnen bij de VVD 
rekenen op een harde aanpak. 

 Op naar de culturele hoofdstad van Europa in 2018! Een kwalitatief aanbod van cultuur 
en muziek is cruciaal voor een levendige stad. De VVD wil investeren in internationale 
kwaliteit, hoogwaardige theaters en een goed onderkomen voor bestaande 
gezelschappen. In versnipperde subsidies voor losse projecten en wijkcultuur kan flink 
worden gesneden. 

 Sportverenigingen kunnen bij de VVD op steun rekenen. De belasting (OZB) op 
clubhuizen en sportaccommodaties wordt afgeschaft. Daarnaast trekt de VVD vele 
miljoenen uit om te investeren in de kwaliteit van verenigingsaccommodaties en het 
wegwerken van achterstallig onderhoud.  

 Den Haag is een hockeystad. De VVD wil daarom in 2014 het WK Hockey in Den Haag 
organiseren. Ook investeert de VVD in de bouw van een hockeystadion waarmee de 
Haagse clubs in de toekomst vooruit kunnen. 

 
De vierde pijler van dit verkiezingsprogramma gaat over excellente dienstverlening en een 
gedegen financieel beleid (hoofdstuk 6). Hagenaars moeten snel en klantvriendelijk worden 
geholpen als zij contact zoeken met de gemeenten. Verder staat de VVD voor degelijke 
financiën. Dat is ook precies de reden waarom wij onze voorstellen in het slothoofdstuk 
voorzien van een financiële onderbouwing. De VVD belooft alleen dat wat zij ook echt waar kan 
maken. Daarmee is dit programma gedegen en realistisch. Dat is de manier waarop we de stad 
verder vooruit willen brengen. 
 
Nieuwsgierig geworden naar méér VVD-standpunten? Lees verder!  
 
Of kijk op: www.vvddenhaag.nl . 
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3. Economie, Werk en Onderwijs 
 
 
De VVD zet alle seinen op groen voor een zo snel mogelijk economisch herstel. Veel 
Hagenaars maken zich zorgen over hun baan. Hoe moet straks de huur of hypotheek worden 
betaald? Uitkeringen en subsidies zijn geen oplossing. ‘It’s the economy, stupid!’. Daarom 
moeten bestaande en nieuwe bedrijven -vooral ook in veelbelovende sectoren, zoals die van 
ICT en telecom, energie en toerisme- in Den Haag ruim baan krijgen. Bedrijventerreinen 
moeten worden opgeknapt en het aantal bedrijfsverzamelgebouwen uitgebreid. De gemeente 
spant zich in om bedrijven naar Den Haag te halen, kleinschalige bedrijvigheid in de 
woonwijken te bevorderen en te zorgen dat de al gevestigde bedrijven hier blijven.  
 
Verbetering vestigingsklimaat 
Den Haag staat wereldwijd bekend als internationale stad van vrede en recht. Dit krachtige 
profiel wil de VVD versterken door de plannen voor het gebied waar nu de internationale 
instellingen gevestigd zijn (internationale zone) te realiseren en te zorgen dat Den Haag de 
meest expatvriendelijke stad van Europa is. Want de werknemers van internationale instellingen 
en bedrijven (expats) brengen koopkracht met zich mee. En dat brengt werk, werk en nog eens 
werk.  
 

 Citymarketing is geen sprint, maar een marathon. Hoewel Den Haag de afgelopen vier 
jaar zijn imago sterk verbeterd heeft, kan de stad nationaal en internationaal nog beter 
op de kaart gezet worden. Hiermee zal de stad nog meer bewoners, bedrijven en 
bezoekers naar onze stad trekken, waardoor extra werkgelegenheid wordt gecreëerd.  

 De VVD wil een daadkrachtige kopgroep met ambitieuze ondernemers en internationaal 
georiënteerde personen oprichten om bedrijven en instellingen uit binnen- en 
buitenland te bewegen zich in Den Haag te vestigen. Deze kopgroep zit het 
stadsbestuur op de huid om belemmeringen die het vestigingsklimaat van Den Haag 
verzwakken zo snel mogelijk weg te nemen. 

 Nieuw Binckhorst kan zich ontwikkelen tot een hoogwaardig gebied voor wonen en 
bedrijven. De VVD houdt vast aan de doelstelling van een groei in arbeidsplaatsen van 
ca. 12.000 naar ca. 18.000 in dit gebied. 

 Grote evenementen als Beatstad, Festival Classique, CPC-loop, Veteranendag, 
Parkpop, Tong Tong Fair en Vlaggetjesdag, waarvan vele sinds 2007 zijn verenigd 
onder de noemer The Hague Festivals, zorgen voor veel bezoekers aan de stad en 
daardoor werkgelegenheid. De VVD wil het aantal evenementen op peil houden. Ook is 
er ruimte voor toonaangevende evenementen van internationaal formaat en een 
jaarlijks terugkerend roze evenement. 

 Aan de koopzondagen wordt niet getornd. Voor veel ondernemers zijn de inkomsten 
van de verkoop op zondag onmisbaar. Als ondernemers een beperkt aantal 
koopnachten willen organiseren om meer publiek over te halen de winkelgebieden te 
bezoeken, dan legt de VVD hen geen strobreed in de weg. 

 De VVD regelde in de vorige periode dat winkelstraten, zoals de Dierenselaan, de 
Fahrenheitstraat en de Bankastraat een opknapbeurt kregen. De komende jaren zijn 
onder andere de winkelstraten in het Zeeheldenkwartier, het Hofkwartier, Ypenburg en 
het winkelcentrum aan de Leyweg aan de beurt. Voor de VVD zijn winkelstraten geen 
eenheidsworst. Bij de inrichting houdt de VVD rekening met de (culturele) 
herkenbaarheid.  

 In overleg met de buurtbewoners kunnen de openingstijden van horeca en winkels 
worden verruimd. 

 
Ruimte voor ondernemerschap  
Ondernemers vormen de ruggengraat van de economie. Om het Haagse klimaat voor 
ondernemers te versterken heeft de VVD de volgende maatregelen in petto: 
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 Elke ondernemer krijgt één vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor 
vergunningen, vragen en klachten. Zo hoeft een ondernemer niet langer eindeloos 
langs verschillende loketten.  

 Ondernemers willen snel kunnen beschikken over de vereiste vergunningen. De 
doorlooptijd voor het afgeven van vergunningen wordt door verbeterde gemeentelijke 
dienstverlening met de helft verkort. 

 Er geldt vaker een meldingsplicht in plaats van een verplichte vergunningsaanvraag, 
zoals bij de aanvraag voor een ontheffing van de sluitingstijden in de horeca en bij de 
organisatie van kleine evenementen.  

 De VVD schrapt de exploitatievergunning verblijfsinrichtingen en voegt de 
terrasvergunning toe aan de horeca-exploitatievergunning.  

 Ondernemers krijgen vanuit de gemeente nog slechts te maken met één inspectie- en 
controledienst voor onder meer brandveiligheid, milieu en bouwtoezicht. Zo wordt de 
ondernemer niet meer geconfronteerd met tegenstrijdige regelgeving.  

 
Lage belastingen 
De VVD maakt heldere keuzes en schrapt binnen de gemeente alle overbodige opsmuk. 
Daardoor blijft veel belastinggeld bespaard. Juist in deze economische recessie kunnen 
ondernemers en Haagse huishoudens dit geld goed gebruiken. De VVD wil het bespaarde geld 
op de volgende manier aan de belastingbetaler teruggeven: 
 

 De VVD verlaagt belasting op het huis (OZB) met 10%. 
 De VVD verlaagt de belasting op bedrijfsgebouwen (OZB) met 10%.  
 De VVD schaft de hondenbelasting af. De hond is immers geen melkkoe. Nette 

hondenbezitters die de behoefte van hun dier netjes opruimen, hoeven zo niet langer 
onnodige belasting te betalen. Wie de poep van zijn hond laat liggen, kan rekenen op 
forse boetes. Hiertoe wordt de handhavingscapaciteit fors uitgebreid.  

 De VVD ondersteunt het werk van sportverenigingen en voegt de daad bij het woord 
door de belasting op het onroerend goed van sportverenigingen te schrappen.  

 De VVD haalt een streep door de toeristenbelasting. Zonder deze belasting ontwikkelt 
Den Haag zich steeds meer tot een toeristische trekpleister. Het aangeven en innen 
van toeristenbelasting brengt bovendien veel administratieve rompslomp met zich mee.  

 
Bereikbaarheid en verkeer  
Goede bereikbaarheid van Den Haag is cruciaal om de stad aantrekkelijk te maken voor de 
vestiging van bedrijven, voor ondernemers en winkelend publiek. En om de ambitie van Den 
Haag als internationale stad van recht en vrede waar te maken. Hagenaars willen snel op hun 
plek van bestemming zijn. Op het gebied van verkeer boekte de VVD de afgelopen jaren 
duidelijke resultaten. De Hubertustunnel ging precies volgens planning in 2008 open. Ook is de 
financiering geregeld om het door de VVD lang gekoesterde Trekvliettracé aan te leggen. 
Daardoor zullen de files op de Utrechtse Baan in de toekomst flink afnemen. Verder gingen de 
RandstadRailverbindingen 3 en 4 van start waardoor het aantal OV-reizigers op die lijnen met 
50% steeg. 
 

 Verkeer en woningbouw hangen nauw met elkaar samen. Daarom is het zaak dat de 
gemeente bij het opstellen van bouwplannen rekening houdt met 
verkeersontwikkelingen. Grote bouwplannen gaan altijd vergezeld van een 
verkeersparagraaf. Wat de VVD betreft, verschijnen bij herstructureringsgebieden eerst 
de wegen en parkeerplaatsen, daarna de bebouwing. 

 50% van de Haagse werkgelegenheid wordt ingevuld door werknemers die buiten de 
stadsgrenzen wonen. Decennia lang hebben Hagenaars de wijk genomen naar de 
buurgemeenten. Een groot deel staat nu dagelijks naar Den Haag in de file. De VVD wil 
dat deze oud-Hagenaars weer binnen de gemeentegrenzen komen wonen. Dat scheelt 
verkeersbewegingen. Reden te meer om vooral voor de middeninkomens te bouwen. 
Tevens is het belangrijk om werkgelegenheid zoveel mogelijk bij OV-knooppunten te 
realiseren. Daarnaast wil de VVD in samenwerking met werkgevers werken aan 
verkeersmanagement om forensenverkeer in goede banen te leiden.  
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 Door de aanleg van het Trekvliettracé en het tracé van de A4 door Midden-Delfland 
verbetert de bereikbaarheid van Den Haag. Daarbij wil de VVD op alle toegangswegen 
naar Den Haag informatiepanelen over de reistijden naar de stad plaatsen, zodat 
automobilisten tijdig een alternatieve route kunnen kiezen. 

 De VVD is voor uitbreiding van “Park & Ride”-verbindingen, waarbij bezoekers hun auto 
aan de rand van de stad parkeren en vervolgens per openbaar vervoer naar de 
binnenstad en Scheveningen reizen.  

 De dienstverlening van sommige Haagse taxi's is bedroevend. De malafide taxi's geven 
hiermee zowel aan de Hagenaars als aan onze internationale bezoekers geen goed 
visitekaartje af. De VVD wil daarom alleen nog maar kwaliteitstaxi’s op straat zien. De 
gemeente moet de vergunning van taxichauffeurs, die de regels met voeten treden, 
intrekken. Medewerkers op de grote Haagse stations verkopen de kaartjes voor het 
betrouwbare taxivervoer en helpen de reizigers met het sjouwen van de bagage.  

 Ter verbetering van de doorstroming van het verkeer wil de VVD dat de gemeente het 
aantal verkeerslichten waar mogelijk vermindert. Tevens worden er meer 
ongelijkvloerse kruisingen op de Noordwestelijke Hoofdroute, Centrumring en stedelijke 
hoofdwegen aangelegd. Zoals bij de kruisingen van de Neherkade bij de 
Slachthuisstraat, Calandbrug, Laakbrug en Hildebrandplein, maar ook bij de 
Houtrustweg en de Scheveningseweg. Ook wil de VVD in ieder geval een 
ongelijkvloerse kruising bij de Raamweg en de Koninginnegracht realiseren. Zo krijgen 
de automobilist èn het openbaar vervoer ruim baan. Ook moet er een studie worden 
verricht naar extra ontsluitingswegen, zoals in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg.  

 De verkeersafwikkeling van en naar Scheveningen vraagt om verbetering. Wegen en 
routering dienen te worden aangepast om te voorkomen dat files ontstaan voor 
parkeergarages en bij ingewikkelde kruispunten. De VVD wil dat de gemeente de 
verkeerslichten beter afstemt en groene golven aanlegt, zodat het verkeer beter 
doorstroomt. Dat komt de luchtkwaliteit ten goede.  

 De VVD houdt met betrekking tot het VCP niet één, maar twee vingers aan de pols. Als 
bij de evaluatie blijkt dat het VCP onverwachts substantieel negatievere effecten heeft 
op de bereikbaarheid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, dan zal de VVD het plan 
waar nodig aanpassen. 

 De VVD vindt 30-kilometerzones en verkeersdrempels in woonwijken en straten waar 
kleine kinderen spelen op zijn plaats. Nutteloze verkeersdrempels op doorgaande 
wegen is de VVD liever kwijt dan rijk. Den Haag heeft diverse wegen waar zeker 
’s avonds gemakkelijk 70 kilometer per uur gereden kan worden. De VVD wil deze 
doorgaande wegen in kaart brengen en daar een hogere snelheidslimiet toestaan. 
Kortom, zachter waar het moet, sneller waar het kan.  

 De VVD wil de komende jaren investeren in een betere frequentie, comfort en snelheid 
van het openbaar vervoer. Alleen zo kan het OV een volwaardig alternatief voor de auto 
worden. Meer tramlijnen moeten in de toekomst een vergelijkbare kwaliteit bieden als 
de huidige RandstadRailverbindingen. 

 Het vervoer per trein wordt aantrekkelijker door een rechtstreekse OV-verbinding met 
The Hague-Rotterdam Airport. De VVD zet in op handhaving van de directe 
internationale treinverbinding van Den Haag naar Brussel danwel een directe 
shuttleverbinding vanuit Den Haag naar Rotterdam voor aansluiting op de HSL richting 
Brussel en Parijs. 

 De VVD wil meer conducteurs en handhavers op de tram en bus. De veiligheid in het 
OV zal daardoor toenemen. 

 Voor niets gaat alleen de zon op. Symboolpolitiek zoals zogenaamd ‘gratis’ openbaar 
vervoer en autoloze zondagen gaat wat de VVD betreft in de ban. 

 
Werken voor je uitkering 
Het aantal Hagenaars met een bijstandsuitkering daalde de afgelopen jaren fors. Toch staan er 
in Den Haag nog ruim 16.000 bijstandsgerechtigden aan de kant. De VVD wil dat al die mensen 
aan de slag gaan. En dat kan ook. Want er blijft in onze stad nog te veel werk liggen. Werk 
staat bij de VVD voorop. Er is uiteindelijk maar één partij van de arbeid en dat is de VVD. 
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 De VVD wil het verschil tussen werk en uitkering vergroten. Werk moet immers lonen. 
Een bijstandsuitkering is op zijn plaats als het echt niet anders kan. Het is echter een 
tussenstation op weg naar werk. Diverse financiële extraatjes, royaal verleende 
kwijtscheldingen van belastingen en toelagen horen daar niet bij.  

 Geen enkele bijstandsgerechtigde hoeft wat de VVD betreft zinloos thuis te zitten. 
Iedereen aan de slag! Bijstandsgerechtigden kunnen als tegenprestatie voor hun 
uitkering in de stad aan de slag in de groenvoorziening, het schoonmaken van de 
publieke ruimte of als toezichthouder. Dit alles in het kader van “schoon, heel en veilig”. 
Bijstandsgerechtigden die deze werkplicht ontlopen, verspelen het recht op hun 
uitkering. Werkloze jongeren tot 27 jaar hebben geen recht op een uitkering. Zij krijgen 
de keuze: aan het werk of plaatsnemen in de schoolbanken.  

 Huisbezoeken zijn niet alleen een goed middel om bijstandsfraude op te sporen, maar 
ook om verwaarlozing, schuldproblematiek of verslaving te constateren en dit aan te 
pakken. De VVD vindt dat de gemeente bij aanvragers van een bijstandsuitkering altijd 
op bezoek moet gaan. Ook daarna komt de gemeente periodiek op bezoek. 

 Uitkeringsfraude moet bestraft worden. De VVD wil het huidige opsporingsbeleid van 
bijstandsfraude continueren en waar nodig aanscherpen. Strafkortingen in het geval 
van bijstandsfraude worden verhoogd en consequent toegepast. 

 Bij de begeleidingstrajecten naar werk (reïntegratie) maakt de gemeente zoveel 
mogelijk gebruik van het principe no cure no pay. Peperdure en ineffectieve 
reïntegratietrajecten gaan op de helling.  

 Om alle werklozen tijdig een kans tot reïntegratie te geven, krijgen potentiële 
werknemers maximaal twee keer een reïntegratietraject aangeboden.  

 Voordat reïntegratie plaatsvindt, beheerst de werknemer de Nederlandse taal op een 
basisniveau. Tegenwerking van de uitkeringsgerechtigde bij taal- en 
inburgeringscursussen leidt tot forse strafkorting. 

 Gesubsidieerd werk is alleen bedoeld als opstap naar een betaalde functie. Alleen 
Hagenaars met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt komen in aanmerking 
voor dergelijke trajecten. Dit werk is aan een maximum duur van twee jaar gebonden. 

  
Goed onderwijs  
Een vitale economie gedijt alleen als er sprake is van goed onderwijs. Natuurlijk willen ouders 
voor hun kinderen het beste onderwijs. De VVD versterkt het onderwijsaanbod door:  
 

 Ieder kind heeft recht op goed en degelijk onderwijs. De gemeente ziet erop toe dat een 
hoge kwaliteit van onderwijs gewaarborgd is. De gemeente spreekt zwakke scholen en 
scholen die integratie in de weg staan aan en staat ze bij om de kwaliteit te verbeteren.  
Als de kwaliteit niet snel verbetert, worden scholen gesloten. Goede scholen krijgen 
echter ruimte om uit te breiden.  

 Schoolgebouwen dienen te voldoen aan de eisen van deze tijd. De VVD wil daarom dat 
de bouw van nieuwe scholen en de renovatie van bestaande gebouwen op peil blijft. 
Vooral het binnenmilieu van scholen –ventilatie en luchtkwaliteit– verdient extra 
aandacht.  

 Ieder kind moet veilig naar school kunnen. Met relatief eenvoudige ingrepen zoals 
zebrapaden, de aanleg van hekken, speciale parkeerplaatsen voor kort parkeren, 
verlaagde stoepen en wegmarkering kan veel leed voorkomen worden. De VVD wil dat 
verkeersexperts met schoolbesturen en ouders de handen ineen slaan en per school de 
beste oplossing zoeken. De gemeente voert deze oplossing uit. 

 Scholen kunnen ruimte bieden aan méér dan alleen onderwijs. De VVD stimuleert de 
uitbreiding van het aantal brede scholen. Op deze scholen is ook ruimte voor 
kinderopvang, buitenschoolse opvang, sport, cultuur en welzijn. 

 Wachtlijsten in de kinderopvang en buitenschoolse opvang dienen zo snel mogelijk te 
worden opgelost. Scholen moeten, indien de ouders daarom vragen, verplicht worden 
om hun gebouw ter beschikking te stellen voor voor- en naschoolse opvang tussen half 
acht ’s ochtends en half zeven ’s avonds. Kinderen met een taalachterstand gaan 
verplicht naar de voorschool, waar zij op jonge leeftijd hun taalvaardigheid bijspijkeren.  
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 De VVD hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Momenteel nemen scholen te veel 
taken van ouders over. Bij inschrijving sluiten de scholen en ouders een overeenkomst 
waarin afspraken worden gemaakt over actieve ouderparticipatie, zoals het bezoek van 
ouderavonden. 

 De VVD hecht veel waarde aan diversiteit van onderwijs. Bijzondere vormen van 
onderwijs, zoals internationale scholen en zelfstandige gymnasia, verdienen steun en 
uitbreiding. 

 De school dient een veilige leeromgeving te bieden. De VVD wil daarom dat alle 
Haagse scholen stevig optreden tegen geweld, pestgedrag en intimidatie.  

 Spijbelen en schooluitval worden bestreden met een lik-op-stuk aanpak. Het 
onderwijspersoneel spreekt ouders nadrukkelijker aan op het gedrag van hun kinderen. 
Desnoods worden zij beboet.  

 De gemeente ziet erop toe dat er op alle scholen in Den Haag een actieve voorlichting 
op het gebied van (homo-)seksualiteit, godsdienstvrijheid, gelijke rechten en het 
functioneren van democratie plaatsvindt.  

 Ook ten tijde van economische recessie kan het bedrijfsleven gekwalificeerde en 
praktisch ingestelde beroepskrachten zeer goed gebruiken. De VVD is daarom 
voorstander van meer vakgericht onderwijs. De VVD zet zich in om samen met het 
bedrijfsleven vorm en inhoud te geven aan een exeriment met een vakschool.  

 Naar schatting 65.000 Hagenaars hebben moeite met lezen en schrijven. De VVD vindt 
dit onvoorstelbaar. Daarom komt er een actieplan om het aantal laaggeletterden en 
analfabeten binnen vier jaar flink terug te dringen. 

 
Studentenstad 
Naast werknemers met “gouden handjes” heeft de Haagse economie hoogopgeleide jongeren 
nodig. De VVD wil dat studenten zich in Den Haag welkom voelen.  
 

 Den Haag streeft naar uitbreiding van het onderwijsaanbod voor hoogopgeleiden. 
Daarbij valt te denken aan het huisvesten van één of meerdere academische faculteiten 
binnen de gemeentegrenzen en aan de oprichting van een nieuw internationaal 
University College. 

 De VVD wil in de komende periode 2000 nieuwe studentenwoningen bouwen, zodat 
iedere student in Den Haag ook snel een geschikte kamer kan vinden. 

 Er dient een tweetalige portal op internet te komen waarop Nederlandse en 
internationale studenten eenvoudig naar beschikbare kamers en woningen kunnen 
zoeken. 

 Den Haag moet meer toptalent aantrekken. De VVD wil daarom speciale 
opleidingsplaatsen en stages voor studenten van Haagse instellingen. Ook kan de 
gemeente meer gebruik maken van de creativiteit en kennis van studenten door hen bij 
gerichte thema's te betrekken.  

 Initiatieven van studentenverenigingen kunnen op steun van de VVD rekenen. De 
gemeente werkt actief mee aan plannen van verenigingen voor studentenhuisvesting 
op een herkenbare plek in de stad.  

 De Stationsbuurt kan uitgroeien tot een plek waar studenten wonen en elkaar 
ontmoeten. Het is een aantrekkelijke plek voor studentenhuisvesting, de huisvesting 
van studentenverenigingen en voorzieningen als studentencafés.  

 Duizenden studenten beginnen ieder jaar hun studie in Den Haag. Het is goed dat 
nieuwe studenten zo snel mogelijk kennis maken met elkaar en met de stad. Dat kan 
eventueel direct bij aanvang van de studie, maar ook op andere momenten gedurende 
het collegejaar. 

 In het centrum van de stad blijft de gemeente werken aan een bruisend nachtleven. De 
afgelopen jaren hebben meerdere nieuwe uitgaansgelegenheden hun deuren in Den 
Haag geopend. Wat de VVD betreft is het aantal clubs voor een stad met deze omvang 
nog niet voldoende. Den Haag moet zich actief inzetten om nieuwe en trendy 
horecagelegenheden voor de stad te interesseren. Daarbij wordt gedacht aan een grote 
discotheek. 
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Milieu en duurzaamheid 
Toekomstige generaties behoren niet de rekening te betalen voor onverantwoord gebruik van 
de leefomgeving. De VVD staat voor een haalbaar en effectief milieubeleid. Economie en milieu 
kunnen daarbij prima hand in hand gaan. Consumenten, bedrijven en het milieu zijn niet gebaat 
bij linkse symboolpolitiek die het milieu uiteindelijk niet verder helpt.  
 

 De gemeente geeft het goede voorbeeld door het gemeentelijk wagenpark te laten 
doorgroeien naar voertuigen die rijden op schone brandstof.  

 De VVD ondersteunt initiatieven van het bedrijfsleven om zakelijk autoverkeer terug te 
dringen (mobiliteitsmanagement).  

 Energieverspilling is vanzelfsprekend niet goed voor het milieu en bovendien een 
verkwisting van geld. Duurzame alternatieven zullen door marktpartijen worden 
ontwikkeld. Waar nodig draagt de gemeente haar steentje bij, maar dit is altijd tijdelijk 
en gaat vergezeld van een stevige eigen bijdrage van andere deelnemende partijen. 

 De gemeente maakt harde afspraken met de woningcorporaties over het terugdringen 
van het energieverbruik van hun woningen. De gemeente voert campagne om bedrijven 
en particulieren op te roepen zuinig met energie om te gaan.  

 De VVD koestert het groen. Als er toch iets ingeleverd moet worden, vindt er 
compensatie plaats. Bebouwing en groen gaan prima samen door groene gevels en 
daken.  

 Bij nieuwbouw en renovatie stimuleert de gemeente het gebruik van duurzame 
materialen en de nieuwste technieken op het gebied van energieverbruik, 
afvalverwerking en het recyclen van bouwmaterialen.  
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4. Prettig wonen in een veilige buurt 
 
 
Den Haag is een prettige stad om in te wonen. Uit onderzoek blijkt dat mensen de typische 
kenmerken van onze stad, zoals het strand en het vele groen, gecombineerd met het 
cultuuraanbod, bijzonder waarderen. Om de bestaande middengroepen voor de stad te 
behouden en nieuwe bewoners met een middeninkomen aan te trekken, moet Den Haag 
aantrekkelijk blijven om in te wonen. Dat doen we door te zorgen voor wijken die schoon en 
veilig zijn. Door betaalbare koopwoningen te bouwen in plaats van gesubsidieerde 
huurwoningen. Door groen en speelplekken goed te onderhouden. En door in wijken een plek te 
bieden voor het stallen van fietsen en het parkeren van auto’s. 
  
Veiligheid is topprioriteit 
Hoewel de veiligheid jarenlang verbeterde, zijn er signalen dat de criminaliteit weer toeneemt. 
Misdrijven worden ernstiger en geweld tegen de politie komt steeds vaker voor. Hagenaars 
moeten het gevoel hebben dat zij veilig de straat op kunnen en dat de politie er is om hen te 
beschermen. Criminaliteit en overlast worden krachtig bestreden. Hagenaars ergeren zich 
terecht aan hufterig gedrag van anderen. Verbaal geweld en intimidatie in het verkeer of op 
straat mogen we niet tolereren. De VVD wil dat de politie meer oog krijgt voor dit soort 
alledaags onbeschofte gedrag. Asociaal gedrag kan bij de VVD rekenen op een stevige 
aanpak. 
 

 Geen enkele agent koos voor zijn of haar werk vanwege de administratieve rompslomp. 
Agenten horen op straat, niet achter hun bureau. De politie moet zichtbaar zijn op 
straat.  

 Bezuinigingen op de politie –zoals afgekondigd door het huidige kabinet van PvdA, 
CDA en CU– zijn voor de VVD onaanvaardbaar.  

 De VVD neemt het op voor de slachtoffers van straatterreur, geluidsoverlast en de 
mensen die lijden onder het getreiter van asociale figuren. De VVD is voor preventie. 
Maar preventie heeft alleen effect als de overheid ook keihard optreedt tegen de daders 
van crimineel en asociaal gedrag.  

 Coffeeshops in woonwijken leiden tot overlast en hebben een negatieve uitstraling op 
de buurt. Waar zich nu hoge concentraties bevinden –in de Zeeheldenbuurt en in de 
Weimarstraat– wil de VVD coffeeshops sluiten. De VVD is tegen het verplaatsen van 
coffeeshops uit het centrum van de stad naar wijken waar zich thans nog geen 
coffeeshops bevinden.  

 Overlastgevende panden in prostitutiestraten worden gesloten. Vooral de prostitutie in 
de Doubletstraat zet nu een rem op de ontwikkeling van de omliggende buurt. 

 Teveel mensen mijden het openbaar vervoer omdat zij zich niet veilig voelen. De VVD 
wil daarom meer conducteurs in de tram en bus.  

 Zwartrijden in de tram wordt consequent aangepakt. Agressievelingen worden uit de 
tram en bus geweerd door het instellen van een OV-verbod. 

 De VVD staat pal achter het personeel van de gemeente Den Haag. Geweld tegen 
publieke dienstverleners en hulpverleners, zoals conducteurs, ambulancepersoneel, 
baliemedewerkers, brandweerlieden en politie wordt niet geaccepteerd. Daders moeten 
zo mogelijk niet alleen strafrechtelijk, maar ook civielrechtelijk worden vervolgd. Zij 
krijgen niet alleen straf, maar worden ook financieel aansprakelijk gesteld. De 
gemeente verhaalt alle kosten –van ziekteverzuim tot slachtofferzorg– op de daders. 

 Cameratoezicht is een effectief middel om probleemsituaties te signaleren en om bewijs 
in opsporingsonderzoek te leveren. Het gebruik van vast cameratoezicht en van 
camera’s en microfoons op ambulances, politievoertuigen en in het openbaar vervoer 
verdient daarom uitbreiding. Als maatregel tegen winkelcriminaliteit moeten 
ondernemers de mogelijkheid krijgen hun bewakingscamera's dusdanig te plaatsen dat 
de winkelingang vanaf de straatzijde in beeld wordt gebracht.  

 De politie treedt hard op tegen overlastgevend gedrag, ongeacht de leeftijd van de 
daders. Zonodig wordt aan overlastgevende personen  een gebiedsverbod opgelegd. 
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 Het weekendarrangement voor personen die zich gewelddadig hebben gedragen, 
waarbij de politie gebruik maakt van de maximale termijn voor voorlopige hechtenis, 
wordt wat de VVD betreft in heel Den Haag ingevoerd. Datzelfde geldt voor het 
snelrecht.  

 Preventief fouilleren is een zwaar instrument, maar wel effectief om het aantal steek- en 
vuurwapens terug te dringen. Wapenbezit leidt vaak tot een tragische afloop. Daarom 
wil de VVD preventief fouilleren op meer plaatsen in Den Haag mogelijk maken. 

 De VVD is voor uitbreiding van de toepassing van bestuurlijke maatregelen –zoals het 
toetsen van integriteit (de zogeheten Bibob toets) van vergunningaanvragers– om 
vermenging van de criminele onderwereld met de bovenwereld te voorkomen.  

 
Schone straten, mooie wijken 
Straten moeten schoon zijn en pleinen en speelplekken goed onderhouden. Dat geldt niet 
alleen voor de zogeheten krachtwijken, maar voor álle wijken in Den Haag. Iedere Hagenaar 
heeft daar immers recht op. Het beheer en onderhoud van de stad is één van de kerntaken van 
een gemeentebestuur. En juist op dat punt kan Den Haag een flinke inhaalslag maken.  

 
 Het onderhoud van wegen, bruggen, parken, straatmeubilair en speeltuinen verdient 

een impuls. Het wegdek in Den Haag is nu soms een gatenkaas en (wandel)-paden in 
parken een hindernisbaan. De komende jaren volgt een inhaalslag voor wegonderhoud. 
Datzelfde geldt voor het rechtleggen van stoepen en het plaatsen van straatmeubilair 
en openbare toiletten. Daarna reserveert de gemeente geld om alles op orde te 
houden. De VVD trekt voor de inhaalslag en het onderhoud de komende periode € 100 
miljoen uit. 

 De VVD streeft naar een openbare ruimte voor iedereen. Straten moeten toegankelijk 
zijn voor Hagenaars die zijn aangewezen op hulpmiddelen als een rolstoel of rollator 
om zich te verplaatsen. De gemeente zet actief in op toegankelijke voetpaden, zodat 
iedereen met een rollator, rolstoel of kinderwagen veilig kan deelnemen aan het 
verkeer. Voorrang wordt gegeven aan de gebieden met de meest verkeersonveilige 
situaties, zoals het centrum.   

 De gemeente start een groot schoonmaakoffensief. Daarvoor zijn meer handjes op 
straat nodig. Hagenaars in de bijstand worden verplicht iets terug te doen voor hun 
uitkering en een bijdrage te leveren aan het schoonmaken van straten en wijken. 

 De VVD koestert het groen in de buurt. Ter verbetering van het woonplezier en om het 
milieu een steuntje in de rug te bieden, komen er wat de VVD betreft de komende vier 
jaar zo’n 5.000 bomen bij. De gemeente vervangt zieke of dode bomen zo snel 
mogelijk. Bewoners kunnen plekken voor het planten van bomen en struiken bij de 
gemeente aandragen. Vernieling van openbaar groen moet worden bestraft als elk 
ander vandalisme.  

 Hagenaars die zich willen inzetten voor de stad, kunnen een ‘buurtbudget’ aanvragen 
en naar eigen inzicht besteden aan bijvoorbeeld het onderhoud van straten en groen of 
het opzetten van buurtpreventie.  

 Ouders, kinderen en jongeren maken met veel plezier gebruik van de vele speelplekken 
in de stad. Voor de bezoekers van deze speelplekken is het een domper als de 
voorzieningen beschadigd of met graffiti beklad zijn. De VVD wil dat de gemeente deze 
plekken na melding snel herstelt. Ook investeert de VVD in uitbreiding van het aantal 
speellocaties in wijken waar nu een tekort is (Scheveningen en Laakkwartier). De VVD 
ondersteunt projecten van buurtbewoners die de speelplekken adopteren. Evenals de 
oprichting van zogeheten speeltuinverenigingen.  

 Het aantal vuilnis-, papier-, plastic- en glasbakken vraagt om uitbreiding. De gemeente 
behoort deze bakken regelmatig te legen.  

 Bij bankjes en glasbakken komt standaard een vuilnisbak staan.  
 Zonder handhaving blijft de gemeente poetsen. Wie zijn troep zomaar op straat gooit, 

kan bij de VVD op een hoge boete rekenen. Handhavers schrijven consequent boetes 
bij overtredingen. Niet alleen tijdens kantooruren, maar ook in het weekend en de 
avonden. De VVD wil het aantal handhavers daartoe verdubbelen.  
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 Hondenpoep is één van de grootste ergernissen van Hagenaars. De VVD wil daarom 
een krachtig offensief tegen hondenpoep. Er moet meer worden gehandhaafd en meer 
worden schoongemaakt. Naarmate hondenbezitters vaker tegen de lamp lopen, worden 
de boetes hoger. 

 De overlast van meeuwen en duiven is veel Hagenaars een doorn in het oog. De VVD 
wil de jacht op vossen in de duinen verruimen, zodat meeuwen naar hun 
oorspronkelijke leefgebied terugkeren. Ook wordt een voerverbod ingevoerd. Bewoners 
worden gestimuleerd om afvalemmers en containers te gebruiken, zodat 
opengescheurde vuilniszakken minder tot het wekelijkse straatbeeld horen. 

 De gemeente besteedt veel geld aan de aanleg van ondergrondse vuilcontainers. De 
VVD wil dat die investering loont. Bij ondergrondse containers moet daarom door 
middel van camera's toezicht worden gehouden. Als mensen hun vuil alsnog verkeerd 
aanbieden of de containers vernielen, kunnen ze gemakkelijker worden opgespoord.  

 Het ophalen van grofvuil werkt nu te omslachtig. In plaats van een lange 
aanvraagperiode komt er een meldplicht voor grofvuil. Vandaag gebeld of gemaild met 
de gemeente? Morgen het grofvuil opgehaald. 

 Te vaak tasten Hagenaars in het duister, omdat de straatverlichting kapot is. Daarom 
worden kapotte lichten zo snel mogelijk vervangen voor energiezuinige lampen.Verder 
wil de VVD uitbreiding van de historische straatverlichting in buurten waar dit past.  

 Hennepkwekerijen in woonhuizen zetten vanwege stankoverlast en brandgevaar de 
leefbaarheid in sommige wijken onder druk. De aanpak van hennepkwekerijen wordt 
daarom stevig voortgezet. Alle kosten voor de ontruiming en de energiefraude worden 
op de daders verhaald. 

 
Vorstelijk wonen in de hofstad 
De VVD zet zich in om het wonen voor gezinnen en midden- en hogere inkomens in Den Haag 
aantrekkelijker te maken. Nu heeft de Hagenaar gemiddeld een lager inkomen dan de rest van 
de Nederlanders. Koopkracht is voor Den Haag essentieel om een vitale stad te zijn en om de 
huidige voorzieningen betaalbaar te houden. Als het gaat om de woningen in de stad, zet de 
VVD bij de uitwerking van en nieuwe masterplannen kwaliteit in plaats van kwantiteit voorop. 
 

 De VVD wil meer betaalbare woningen voor gezinnen en midden- en hogere inkomens 
door voornamelijk stadswoningen met een tuin of terras en appartementen te bouwen 
die aansluiten bij de wensen en behoeften van deze groepen. Ook wil de VVD het 
aantal levensloopbestendige woningen uitbreiden. Dit soort woningen is eenvoudig aan 
te passen aan de leeftijdsfase van de bewoners.  

 Er is in Den Haag een overschot aan goedkope gesubsidieerde huurwoningen. De VVD 
wil de bouwprogramma's zodanig beïnvloeden, zodat er  de komende vier jaar een 
bouwstop voor dit soort woningen komt. Alleen voor ouderen en studenten wordt nog in 
deze categorie gebouwd.  

 Er zijn genoeg woningen in de gesubsidieerde huursector voor huishoudens met een 
laag inkomen. In sommige gevallen houden mensen met een hoger inkomen deze 
woningen echter bezet. De VVD wil dit scheefwonen aanpakken. 

 Hoogbouw moet passen in de wijk en in het straatbeeld. Voor wijken met voornamelijk 
lage bebouwing betekent dit terughoudendheid met hoge gebouwen. Nu hanteert de 
gemeente voor gebouwen hoger dan 50 meter speciale criteria. De VVD wil dat deze 
criteria worden toegepast bij 30 meter of anderhalf maal de gemiddelde hoogte van de 
omgeving.  

 Op sommige plekken in de stad past hoogbouw heel goed. Wat de VVD betreft kan de 
bebouwing bij Den Haag Centraal, achter Hollands Spoor, in de Binckhorst, het 
Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West (tussen het spoor en de Utrechtse Baan) flink de 
lucht in. In Nieuw Binckhorst kan bijvoorbeeld waar nu het afvaloverslagstation is 
gevestigd op den duur het hoogste gebouw van Nederland worden gebouwd.  

 De VVD wil Bezuidenhout-West opwaarderen tot een hoogwaardig woon- en 
werkgebied. Deze verbinding tussen het Beatrixkwartier en Den Haag Centraal krijgt 
een levendig straatbeeeld door een mix van woningen, kantoren en horeca. Tevens 
dient ruimte te worden gecreëerd voor een nieuwe evenementencomplex voor 
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concerten. De VVD wil het spoor bij station Den Haag Centraal overkluizen, mits dit 
financieel rendabel is.  

 Delen van de Vlietzone komen in aanmerking voor woningbouw. Het karakter moet 
groen blijven, waarbij kwaliteit en niet kwantiteit centraal staat. Zo ontstaat een nieuwe 
plek waar Haagse gezinnen graag willen wonen.  

 De VVD is tegen een cruiseterminal en woningbouw op het Zuiderstrand. De VVD ziet 
veel meer in de mogelijkheden op het gebied van hoogwaardige recreatie en zeezeilen. 
Uitbreiding van de jachthaven en inpassing van bijbehorende voorzieningen sluiten veel 
beter aan bij het karakter van de haven en het strand. Dergelijke ontwikkelingen vormen 
ook geen belasting voor de natuur en het Zuiderstrand kan behouden blijven.  

 In Scheveningen staat de komende jaren veel te gebeuren. Dat moet echter wel 
zorgvuldig. Te veel bouwputten tegelijkertijd maakt Scheveningen voor bezoekers en 
bewoners slecht bereikbaar en onaantrekkelijk. Daarom worden eerst de bouwplannen 
voor de boulevard, Scheveningen-Haven en het Norfolkterrein uitgevoerd. Voor de 
komende vier jaar ondersteunt de VVD kleinschalige ingrepen in Scheveningen-Bad en 
geen grootschalige bouw- of sloopplannen. 

 Woonoverlast dient te worden bestreden. De VVD kiest daarbij nadrukkelijk de kant van 
de mensen die dag in dag uit te lijden hebben onder overlast. Het kan niet zo zijn dat 
slachtoffers van extreme woonoverlast uiteindelijk verhuizen in plaats van de daders. 
Woonoverlast moet bij de bron worden aangepakt door huurders van 
corporatiewoningen te screenen. Voor huurders die extreem veel overlast veroorzaken, 
worden speciale woonvoorzieningen (wooncontainers) aan de rand van de stad 
gecreëerd. Asociale huurders komen op een zwarte lijst. 

 De aanpak van verkrotte panden in wijken –de zogeheten rotte-kiezen-aanpak– wordt 
voortgezet.   

 De VVD is tegen kraken. Krakers maken inbreuk op het eigendom van anderen en 
verzorgen in veel gevallen overlast. Gekraakte woningen dienen na een gerechtelijk 
bevel zo snel mogelijk te worden ontruimd. 

 In wijken met een hoog percentage eigen woningbezit komt minder verloedering voor. 
De VVD wil woningcorporaties daarom stimuleren  om jaarlijks minimaal 500 
huurwoningen te verkopen. Ook woningen die door woningcorporaties ten tijde van de 
economische crisis zijn opgekocht om huiseigenaren en projectontwikkelaars uit de 
brand te helpen, gaan wat de VVD betreft bij een aantrekkende woningmarkt weer van 
de hand. 

 De Welstandscommissie, die zich tot ergernis van veel Hagenaars zich steeds meer 
bezighoudt met de kleur van gevels en andere futiele zaken, wordt afgeschaft. Het 
college toetst voortaan zelf de mate van welstand in een bouwvergunningsaanvraag 
aan de Welstandsnota.   

 
Ruimte voor auto en fiets 
Wie in Den Haag woont, wil in de buurt ook de auto en fiets kwijt kunnen. De VVD is daarom 
voorstander van een evenwichtig parkeer- en fietsbeleid. Het gebruik van de fiets is in de stad 
uiterst handig. Daar moeten dus goede voorzieningen voor zijn. Maar mensen moeten ook de 
auto kunnen pakken als ze daar voor kiezen. Uitgangspunt daarbij is dat de auto geen melkkoe 
mag worden. Betaald parkeren moet dus binnen redelijke marges blijven. 
 

 De VVD wil het aantal parkeervoorzieningen uitbreiden – ook in woonwijken. Waar 
parkeerplaatsen verdwijnen door herinrichting, moeten deze standaard elders worden 
gecompenseerd. De VVD daagt particuliere investeerders uit om meer (ondergrondse) 
parkeervoorzieningen te bouwen, zoals aan de Veerkade en Laan. Bovengronds 
bestaat de mogelijkheid om op deze plaatsen (studenten-)woningen te bouwen. De 
VVD is voor vergroting en ruimere openingstijden van de Malieveldgarage in combinatie 
met een aantrekkelijke en goed verlichte looproute naar de binnenstad.  

 De tarieven van de parkeermeters in Den Haag worden de komende jaren bevroren. De 
opbrengst van de huidige parkeermeters en vergunningen vloeit niet naar de algemene 
middelen, maar wordt ingezet voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen en 
parkeergarages. Zo draagt parkeren bij aan parkeren. 
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 Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd waar het ècht zin heeft en de parkeerdruk 
verlaagt. Ook dient er voldoende draagvlak bij de bewoners van het desbetreffende 
gebied te zijn. 

 Wie een auto heeft, moet daar niet krom voor hoeven te liggen. De VVD wil het tarief 
van de eerste vergunning daarom verlagen. Het tarief van de tweede vergunning kan 
vervolgens met eenzelfde bedrag omhoog, zodat bezitters van twee auto’s er in de 
praktijk niet op achteruit gaan.  

 De VVD wil ook het aantal fietsenstallingen, fietsbeugels en speciale plaatsen voor 
bakfietsen uitbreiden. Tegelijkertijd zorgt de gemeente voor een strengere handhaving 
op het verwijderen van fietsen op de plaatsen waar ze niet thuis horen. Dat maakt het 
aanzicht van winkelstraten en pleinen fraaier.  

 In de stad dient een goed netwerk te zijn van (geasfalteerde) fietspaden. Ook de 
bewegwijzering van fietsroutes kan beter. 
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5. Hagenaars maken de stad  
 
 
Investeren in integreren 
De VVD staat pal achter iedere hardwerkende Hagenaar. Zowel achter hen die hier geboren en 
getogen zijn, als achter nieuwe inwoners van onze stad. Het overgrote deel van de nieuwe 
Hagenaars probeert van zijn leven het beste te maken. Toch zijn veel problemen in de wijken 
op het gebied van onderwijs, leefbaarheid, werkgelegenheid en criminaliteit gerelateerd aan de 
toestroom van kansarme immigranten en het feit dat lang niet alle nieuwkomers goed willen 
integreren. Het rijk moet de immigratie van kansarmen indammen, zodat intussen gewerkt kan 
worden aan de integratie van de huidige en waar nodig de vroegere migranten. Het is dweilen 
met de kraan open als het kabinet, zoals met het generaal pardon, de teugels op het gebied 
van immigratie laat vieren. 
 

 Om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen meedraaien is het nodig dat 
allochtonen minimaal hun inburgeringstoets halen. Het behalen van het 
inburgeringscertificaat is iets om trots op te zijn. Door de VVD wordt de uitreiking 
feestelijk gevierd. 

 Bij inburgering staat volgens de VVD naast het leren van de Nederlandse taal ook 
kennis van de Nederlandse rechtsorde en omgangsvormen centraal.  De VVD wil 
inburgeraars verplicht wegwijs maken met opleiding, stages en werk. De VVD boort 
talenten van inburgeraars aan door vaker maatwerk te bieden met combinaties van 
inburgering, reïntegratie en het volgen van een (beroeps)opleiding. 

 Voorschoolse educatie bij kinderen moet afgedwongen kunnen worden in gevallen van 
aantoonbare taalachterstand, desnoods via financiële sancties. 

 Zelforganisaties of migrantenorganisaties die integratie in de weg staan, krijgen 
voortaan geen subsidie meer.  

 Openbare zwembaden  horen voor iedereen toegankelijk te zijn. Gescheiden zwemmen  
in door de gemeente gesubsidieerde  zwembaden wordt niet langer gefaciliteerd. 

 Den Haag subsidieert niet langer activiteiten in gebedshuizen. 
 De tijd van pappen en nathouden en kopjes thee drinken is voorbij. De VVD vindt dat 

het stadsbestuur zich tenminste openlijk moet distantiëren van haatzaaiende en tot 
geweld oproepende preken en activiteiten in en vanuit gebedshuizen binnen onze 
gemeentegrenzen. De gemeente stelt zich actief op bij het uitdragen van gelijke rechten 
voor iedere Hagenaar. 

 Een  deel van de afgesloten huwelijken  is gearrangeerd of gedwongen. De burgerlijke 
stand dient harder op te treden tegen polygame of schijnhuwelijken, waarbij één of 
beide partner(s) onder druk is gezet om het huwelijk aan te gaan. Ook neef-
nichthuwelijken worden tegengegaan. 

 De VVD wil dat ambtenaren bij de geboorteaangifte expliciet wijzen op de mogelijkheid 
om een tweede (buitenlandse) nationaliteit te laten vallen. 

 Discriminatie dient krachtig bestreden te worden.  
 De VVD is voor een afspiegeling van de samenleving in het ambtelijk apparaat, maar 

zet expliciet niet in op het voortrekken van bepaalde groepen. Afspiegeling ontstaat 
door beter te zoeken, niet door kwaliteitseisen te verlagen. Dit kan de gemeente 
bereiken door het invoeren van meer HBO- en MBO-stageplekken en een aanbod van 
een HBO-traineeship.  

 De VVD is verontrust over de slechte integratie van Polen, Roemenen en Bulgaren die 
hier langdurig willen blijven. De VVD wil een tweede multicultureel drama voorkomen. 
De VVD wil het gebruik van de Nederlandse taal stimuleren en dringt er bij het rijk op 
aan verplichte inburgering voor deze bevolkingsgroepen in te voeren.  

 Geradicaliseerde personen zijn een bedreiging voor de rechtstaat. De gemeente moet 
een prominente rol blijven spelen en voldoende mankracht beschikbaar stellen voor de 
signalering van religieus extremisme. Opsporing en vervolging zijn taken van politie en 
justitie.  
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Culturele hoofdstad van Europa 
De VVD wil dat het cultuuraanbod gevarieerd en van excellent niveau blijft. De nominatie van 
Den Haag om in 2018 de culturele hoofdstad van Europa te zijn, past onze stad als een jas. Met 
het fameuze Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Nationale Toneel, de 
bijzondere architectuur, internationaal gerenommeerde musea en bekende musici als Anouk, 
Di-rect en Kane heeft Den Haag genoeg reden om hiervoor in aanmerking te komen. Om deze 
ambitie kracht bij te zetten wil de VVD de komende jaren niet bezuinigen op topcultuur. Bij een 
internationale stad van vrede en recht hoort een hoogstaand cultureel aanbod, dat al (haar)  
(internationale) inwoners een uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. 
 

 De huidige huisvesting van het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest is 
op dit moment onder de maat. De VVD is voor een nieuw cultuurcentrum aan het Spui, 
waarin ook het conservatorium opgenomen is. Wel moet dit cultuurcentrum financieel 
haalbaar en betaalbaar zijn – de huidige ramingen worden kritisch tegen het licht 
gehouden. Het nieuwe cultuurcentrum biedt meer ruimte voor commerciële 
programmering en is ruimschoots voor 2018 gereed. 

 Met het vertrek van de Amerikaanse ambassade naar Wassenaar bestaat de unieke 
kans om de omgeving van het Lange Voorhout zijn vooroorlogse, historische allure 
terug te geven. De VVD wil daarom de ambassade slopen en hier een mooi en 
architectonisch hoogstaand gebouw, dat past in de omgeving voor in de plaats 
brengen.  

 Het aanbod van Engelstalig toneel kan omhoog. Een goed internationale cultuuraanbod 
hoort bij een internationale stad als Den Haag. 

 In versnipperde subsidies voor losse projecten en wijkcultuur kan flink worden 
gesnoeid. 

 Nog steeds bestaat er een gebrek aan ruimte voor kunstenaars, waar zij kunnen 
werken en hun kunst exposeren. Tegelijkertijd staat er mede vanwege de recessie veel 
ruimte leeg. De VVD ziet een rol voor de gemeente om deze vraag en aanbod te 
combineren. Kunstenaars zijn dan onder dak, maar kunstwerken in de etalage 
verfraaien ook het straataanzicht. 

 Den Haag is een popstad bij uitstek. De VVD wil het popklimaat in de stad versterken 
door het aantal kleine podia uit te breiden. Niet alleen de popscene, maar alle 
muziekstijlen profiteren hiervan.  

 De VVD ziet kansen om het ADO-stadion naast voetbalwedstrijden voor meerdere 
doeleinden te benutten, bijvoorbeeld voor concerten of andere (sport) evenementen. 

 Het bezoek van toeristen aan koninklijke paleizen loopt in buitenlandse steden storm. 
Om meer bezoekers en bewoners van onze stad de gelegenheid te geven de 
koninklijke grandeur te bewonderen, zet de gemeente zich in om de paleispoorten te 
openen.  

 
Sportief Den Haag 
Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar tijdens het bewegen worden er ook bruggen 
tussen mensen geslagen. De samenwerking tussen sporters en de bijdrage aan onderling 
respect maken sport voor de maatschappij van groot belang is. De komende jaren wil de VVD 
dat Den Haag zich nog meer profileert op sporten die onlosmakelijk met Den Haag verbonden 
zijn, zoals strandsporten, watersporten, handbal,hockey, atletiek en voetbal. Verder kunnen alle 
getalenteerde sporters op onze steun rekenen. De VVD gaat voor goud! 
 

 Sportverenigingen kunnen bij de VVD op steun rekenen. Verenigingen willen we niet 
onnodig belasten. Wat de VVD betreft wordt de belasting op clubhuizen en 
sportaccommodaties (OZB) afgeschaft.  

 Veel clubhuizen en sportaccommodaties hebben te kampen met achterstallig 
onderhoud of zijn aan vernieuwing toe. De komende jaren werkt de gemeente aan een 
kwaliteitsimpuls van sportaccommodaties. De VVD trekt daarvoor extra geld uit. 

 De VVD wil de openingstijden van sport- en zwemvoorzieningen beter laten aansluiten 
op de behoefte van de werkende Hagenaar. Nog te vaak staan mensen voor gesloten 
deuren nadat zij overdag hebben gewerkt.  
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 Kinderen en volwassenen moeten in hun eigen wijk kunnen sporten. De VVD ziet er op 
toe dat er naast hoogwaardige sportfaciliteiten voldoende speelveldjes van kunstgras in 
de wijk zijn die niet alleen voor voetbal, maar ook voor andere sporten geschikt zijn.  

 De VVD wil dat gymlessen als vast onderdeel op alle basisscholen terugkeren. 
Kinderen krijgen gymles van een vakdocent. De gemeente maakt daarover bindende 
afspraken met de schoolbesturen. Alle leerlingen die de basisschool verlaten hebben 
een zwemdiploma op zak.  

 Voor de VVD staat topsport in dienst van de breedtesport. Maar de breedtesport kan 
ook niet zonder de topsport. Bijzondere prestaties van topsporters moedigen 
Hagenaars aan om zelf ook in beweging te komen. De VVD investeert daarom 
structureel in de verbetering van het Haagse (top)sportklimaat. 

 De VVD steunt de plannen voor een hoogwaardige campus in het Zuiderpark, waar 
topsporters kunnen trainen en studeren.  

 Den Haag is een hockeystad. De VVD wil daarom in 2014 het WK Hockey in Den Haag 
organiseren. Ook investeert de VVD in de bouw van een hockeystadion waarmee de 
Haagse clubs in de toekomst vooruit kunnen. 

 Scheveningen kan uitgroeien tot het Mekka van de strand- en watersporten. Het 
beachstadion bij het havenhoofd wordt verder uitgebouwd. De gemeente zet zich 
daarnaast in voor het binnenhalen van grootschalige internationale sportevenementen 
die passen bij zee en strand, zoals het WK Zeilen 2015 en de Volvo Ocean Race.  

 De golven voor de Scheveningse kust trekken surfers van heinde en verre. De VVD wil 
dat toekomstige kustversterkingen niet ten koste gaan van het surfklimaat. Desnoods 
onderzoekt de gemeente de aanleg van een kustrif om de ideale omstandigheden te 
behouden. Ter versterking van de surfsport biedt de gemeente ruimte aan surfscholen 
en legt kleinschalige voorzieningen zoals douches en kleedruimtes aan. 

 
Welzijn en zorg 
Het huidige welzijnsbeleid is toe aan een grondige verandering, waarbij kwaliteit en effectiviteit 
voorop staan in relatie tot de kosten. Welzijnsvoorzieningen staan ten dienste van het 
versterken van de sociale samenhang in de wijken. Daarmee wordt de integratie bevorderd en 
het met elkaar samenleven gediend. Zij zijn geen opvang voor mensen zonder zinvolle 
dagbesteding.  Heldere doelstellingen en duidelijke afspraken moeten op wijkniveau worden 
gemaakt.  
 

 Hulpverlening aan jongeren vraagt om meer eenduidigheid en slagkracht. Nu houdt een 
woud van instanties zich vaak bezig met jongeren en gezinnen, zonder dat de 
problemen voortvarend worden verholpen. Echte problemen vragen om één coach per 
gezin mèt doorzettingsmacht. De VVD deinst er niet voor terug om zorg verplicht te 
stellen voor overlastgevende probleemgezinnen die weigeren vrijwillig hulp te 
aanvaarden. 

 Buurthuizen zijn er voor de buurt voor zowel ouderen als jongeren. Te vaak lopen 
buurtbewoners tegen gesloten deuren bij buurthuizen aan. Vrijwilligers zijn best in staat 
om een dagdeel zelf de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van een buurthuis 
op hun schouders te nemen. Daarom kunnen de buurthuizen wat de VVD betreft best 
vaker zonder professionele krachten hun deuren openen. Daarmee kan ook het 
welzijnsbudget omlaag.  

 De VVD wil dat de gemeente een woonvisie voor senioren ontwikkelt die rekening 
houdt met hun woonwensen. De wens van veel senioren is om zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. Daarbij horen ook woningen die aangepast zijn op 
rolstoelen, rollators en scootmobiels.  

 Alcohol is geen kinderspel. Alcoholconsumptie onder jongeren blijft schrikbarend hoog. 
Ouders zijn hiervoor weliswaar verantwoordelijk, maar meer controle op alcoholverkoop 
aan minderjarigen en alcoholconsumptie in de openbare ruimte is op zijn plaats.  

 De opvang van dak- en thuislozen is wat de VVD betreft vooral gericht op reductie van 
overlast en het terugbrengen van de doelgroep naar een normaal functioneren in de 
maatschappij. De voorzieningen voor dak- en thuislozen zijn min mogelijk in 
woonwijken gevestigd. De VVD verwacht van verslaafde daklozen een tegenprestatie 
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bij opvang, namelijk afkicken. Medicinale verstrekking van methadon aan verslaafden 
dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Zwaar verslaafde daklozen krijgen meer 
begeleiding. Desnoods worden zij gedwongen opgevangen.  
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6. Een snelle en degelijke overheid 
 
 
De VVD is voor een kleine en slagvaardige overheid. Een overheid die de dingen doet die nodig 
zijn en klaar staat voor haar burgers. Daarnaast zet de VVD Den Haag in op een gedegen 
financieel beleid. Dat is ook precies de reden waarom wij onze voorstellen in dit hoofdstuk 
voorzien van een financiële onderbouwing. Veel politieke partijen beloven van alles en nog wat, 
maar vertellen er niet bij waar ze hun plannen van gaan betalen. De VVD belooft alleen dat wat 
zij ook echt waar kan maken. Daarmee is dit verkiezingsprogramma ook gedegen en realistisch. 
Dat is de manier waarop we een stad willen besturen. 
 
Excellente dienstverlening 
De afgelopen jaren heeft Den Haag geïnvesteerd in meer klantvriendelijkheid. Dit werd beloond 
met een prijs voor het beste digitale loket van Nederland. Toch kan de gemeentelijke 
dienstverlening beter. Hagenaars stellen het op prijs dat gemeentelijke balies vaker ’s avonds 
en in het weekend open zijn. De VVD wil nog meer met één loket werken om te voorkomen dat 
bewoners en ondernemers telkens van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ook de 
doorlooptijd van het aanvragen van vergunningen kan korter. De VVD Den Haag zet in op de 
volgende maatregelen: 

 
 De termijnen voor het verlenen van vergunningen worden met 25% gereduceerd. 

Tevens wil de VVD waar mogelijk de lex silencio positivo (de van rechtswege verleende 
beschikking) invoeren. Op deze wijze wordt de regeldruk op Hagenaars en bedrijven 
verlaagd. De gemeente wordt door de lex silencio positivo gebonden zich te houden 
aan de beslistermijnen voor vergunningen en ontheffingen.  

 Bij elk voorstel voor een verordening of andere gemeentelijke regeling, geeft de 
gemeente inzicht in de gevolgen daarvan voor de administratieve lasten van burgers en 
bedrijven.  

 Op het gebied van communicatie tussen de gemeente en de Hagenaar is nog een 
wereld te winnen. Het college presenteert in helder Haags de gemeentelijke plannen en 
geeft duidelijk de ruimte van inspraak aan.  

 Ter verbetering van de transparantie van de overheid geeft de gemeente inzicht aan 
wie, waarom en voor hoeveel subsidie wordt verstrekt. Op die manier wil de VVD 
voorkomen dat onzinnige projecten nog langer kunnen rekenen op subsidie. 

 Teveel ambtenaren zorgen alleen maar voor onnodige bureaucratie. Het aantal 
beleidsambtenaren wordt de komende vier jaar met 15% teruggebracht. De VVD 
bezuinigt niet op het uitvoerende gemeentepersoneel voor het onderhoud, het 
schoonmaken en de veiligheid in de stad.  

 
Financiën op orde 
De VVD houdt er rekening mee dat de economische crisis gevolgen heeft voor de 
gemeentefinanciën en dat de inkomsten de komende jaren niet stijgen zoals de afgelopen 
periode het geval was. Toch wil de VVD blijven investeren in Den Haag. In de economie van de 
stad. In een forse verlaging van lokale belastingen en tarieven. In beter onderhoud en groen in 
wijken. In meer veiligheid op straat en in het openbaar vervoer. Kortom, in alle plannen uit dit 
verkiezingsprogramma. Dat betekent heldere keuzes maken waar dan ook minder geld heen 
gaat. In tegenstelling tot veel partijen die frank en vrij mooie dingen beloven, geven wij ook echt 
aan hoe we onze plannen en maatregelen willen financieren. Daarbij hanteren we de volgende 
uitgangspunten: 
 

 De gemeente stuurt op kwaliteit van stads- en streekvervoer via het 
opdrachtgeverschap en niet via het aandeelhouderschap van NV HTM. De aandelen 
van NV HTM vormen voor de gemeente Den Haag een ongewenst risico. De VVD zet 
in op verkoop van de aandelen van de NV HTM.  

 Ook de gemeentelijke aandelen in ENECO zullen worden verkocht. De 
dividendopbrengsten, die daardoor wegvallen, zijn gekapitaliseerd en in mindering 
gebracht op de te verwachten verkoopopbrengst.  
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 De gemeente Den Haag is geen vastgoedboer. Zodra de markt verbetert, wil de VVD 
gemeentelijk onroerend goed verkopen, met uitzondering van panden die voor de stad 
van strategisch belang zijn.  

 Vermogen voor vermogen. De opbrengsten uit verkoop van gemeentelijke belangen en 
vastgoed mag niet worden verpatst aan linkse projectjes en subsidies. De VVD 
herinvesteert deze opbrengsten in de infrastructuur en duurzame voorzieningen voor de 
stad. 

 De gemeente draagt zorg voor een goede spreiding van haar beleggingen met meer 
zekerheid en beperkt het risico. Tijdelijke overtollige liquiditeiten worden uitsluitend 
ondergebracht bij de meest kredietwaardige banken (zoals de Bank Nederlandse 
Gemeenten). 

 De VVD wil kritisch kijken naar geld dat in zogeheten bestemmingsreserves op de plank 
blijft liggen. Door daar met de stofkam doorheen te gaan ontstaat ruimte voor nieuwe 
investeringen. 

 Structurele middelen worden deels gevonden in concrete beleidskeuzes (o.a. bouwstop 
gesubsidieerde huurwoningen, bezuiniging op welzijnswerk en het afschaffen van het 
kwijtscheldingsbeleid) en deels in bezuinigingen op het gemeentelijk apparaat (o.a. 
minder beleidsambtenaren, reductie inhuur externen en efficiënter inkoopbeleid). 

 Sommige plannen en maatregelen drukken slechts deels of in het geheel niet op de 
gemeentelijke begroting. De aanleg van de internationale tunnel is bijvoorbeeld mogelijk 
met co-financiering van het rijk. De uitbreiding van RandstadRail dient bijvoorbeeld 
geheel gefinancierd te worden door het Stadsgewest Haaglanden. 
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Incidentele opbrengsten en uitgaven     (x mln euro)   
   

Opbrengsten   
   
Verkoop aandelen ENECO   250,0 
Verkoop aandelen HTM   55,0 
Stofkamoperatie bestemmingsreserves   100,0 
Verkoop niet-strategisch gemeentelijk vastgoed   40,0 
   
Totaal   445,0 
   

Uitgaven   

   
Impuls wegwerken achterstallig onderhoud wegen, openbare ruimte etc.   100,0 
Aanpak verloederde winkelstraten   7,5 
Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen   7,5 
Wegwerken achterstallig onderhoud sportcomplexen   10,0 
Impuls wijkgroen door 5000 extra bomen   10,0 
Aanleg ondergrondse vuilcontainers en uitbreiding glas- en vuilnisbakken   15,0 
Verwerving/onteigening Doubletstraat   15,0 
Uitbreiding cameratoezicht in de openbare ruimte en het openbaar vervoer   2,0 
Uitbreiding Park en Ride voorzieningen   4,0 
Informatiepanelen bij toegangswegen   3,0 
Gemeentelijke bijdrage internationale tunnel   35,0 
Aanleg ongelijkvloerse kruisingen en realisatie groene golven   100,0 
Extra parkeerplaatsen en parkeergarages (4 x 9 mln)   36,0 
Uitbreiding brede scholen en capaciteit kinderopvang   15,0 
Investering hockeystadion   15,0 
Investering muziek- en danstheater   65,0 
Toonaangevende evenementen   5,0 
   
Totaal   445,0 
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Structurele opbrengsten en uitgaven    (x mln euro)   
   

Opbrengsten   
   
Extra inkomsten grondbedrijf door bouwstop gesubsidieerde huurwoningen  15,0  
Afschaffen kwijtscheldingen    7,0  
Versobering bijzondere bijstand   4,0  
Bezuiniging welzijn (incl. schrappen subsidies zelforganisaties)   12,5  
Reductie 15% beleidsambtenaren   7,5  
Efficiencymaatregelen inkoop   1,5  
Reductie inhuur externen   10,0  
Reductie planvoorbereidingskosten   4,0  
Afschaffen ineffectieve reïntegratietrajecten en gesubsidieerde arbeid   10,0  
Extra inkomsten boetes   4,0  
Afschaffen herkomstlandenbeleid en stedenbanden   0,4  
Afschaffen burgerschapfonds   1,0  
Reductie toetsing Welstandscommissie   1,0  
Afschaffen subsidie voor buurtfeesten   0,2  
Afschaffen wijkcultuur   1,5  
   
Totaal   79,6  
   

Uitgaven   

   
Versterking economie en citymarketing   10,0  
Verbetering dienstverlening aan burgers en bedrijven   4,0  
Afschaffen OZB op sportaccommodaties verenigingen   0,2  
Verlaging OZB op woningen met 10%   3,0  
Verlaging OZB op niet-woningen met 10%   5,0  
Afschaffen toeristenbelasting   3,9  
Afschaffen hondenbelasting   1,5  
Structureel onderhoud groen en directe leefomgeving   10,1  
Bewonersbudgetten    16,0  
Extra handhavers op straat   10,0  
Conducteur op de tram en bus   10,0  
Langere openstelling sport- en zwemaccommodaties   2,4  
Exploitatie muziek- en danstheater   1,0  
Bevordering (top)sportklimaat   2,5  
   
Totaal   79,6  
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