
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

Algemene Afdelingsvergadering 

14 oktober 2017 



.2. 

Voorwoord 
 
 
Beste Haagse Democraten, 
 
Welkom deze zaterdag in O3 op de verkiezings AAV van D66 Den Haag! We hebben een heel vol programma 
met als hart de amendering van het concept-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 
maart 2018. Daarnaast kunnen we vandaag de definitieve kandidatenlijst voor die verkiezingen presenteren. Met 
deze groep bevlogen en getalenteerde mensen gaan we vol overtuiging campagne voeren voor onze nieuwe 
stad! 
 
Deze AAV zullen we u onder andere bijpraten over de verkiezingscampagne, verkiezen we twee bestuursleden 
en kiezen we onze eerste afdelingsvertrouwenspersoon. Kortom, we hebben een intensieve agenda. Ik hoop dat 
we na de AAV gezamenlijk het glas kunnen heffen op goede discussies, een sterk verkiezingsprogramma en een 
prachtige kandidatenlijst! 
 
 Ik wens u een mooie AAV! 
 
Namens het bestuur van D66 Den Haag, 
 
Emily van de Vijver 
Voorzitter 
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Praktische informatie 
 
 
Agenda 
 
11:00  Meet & greet nieuwe leden 
11:30  Inloop en registratie 
12:00  Opening en vaststelling agenda door Emily 
 van de Vijver, afdelingsvoorzitter D66 Den 
 Haag 
12:10  Bedanken aftredende bestuurders 
12:15 Benoemen financiële commissie 
12:20 Benoemen telcommissie, en 

besluitvormingscommissie 
12:25  Amenderen afdelingsreglement  
12:30 Presentatie kandidaten functies 
 afdelingsbestuur en 
 vertrouwenspersoon; openen 
 verkiezing 
12:40  Behandeling amendementen 1.01 – 1.32 
13:30 Instellen wethoudersadviescommissie 
13:40 Pauze 

14:00  Behandeling amendementen 1.32 – 1.60 
14:50  Conceptbegroting 2018 
15:00 Campagne GR 2018 
15:15 Actueel politieke moties 
15:20 Behandeling amendementen 1.61 – 1.84 
16:00 Pauze 
16:20  Uitslag verkiezing afdelingsbestuur en 
 vertrouwenspersoon 
16:25   Bedanken leden LAC 
16:30  Presentatie kandidatenlijst GR 2018 
16:40  Lijsttrekker Robert van Asten 
17:00  Borrel  
18:30  Steun de campagne prik een vorkje mee! 

 
Alle tijden in deze agenda zijn richttijden. Onderdelen kunnen eerder of later beginnen. Dit hangt af van de tijd die 
het gaat kosten om de verschillende onderwerpen te behandelen. 
 
Locatie 
 
De AAV vindt plaats in het gebouw van O3 aan de Zaanstraat 25. Deze locatie ligt centraal in het centrum en op 
loopafstand van diverse tramstations. In de buurt is er gelegenheid tot betaald parkeren.  
 
De borrel en het diner na afloop vinden plaats op dezelfde locatie.  
 
Spreekrecht, stemrecht en besluitvorming 
 
 Alleen leden met stemrecht hebben spreekrecht tijdens de AAV. 
 Alleen betalende leden van de afdeling Den Haag hebben stemrecht. De administratie van het Landelijk 

Bureau is hierbij bepalend. Leden met stemrecht ontvangen bij registratie een stemkaart. 
 Wanneer de zaal te vol is, er wordt ingesproken zonder spreekrecht, of er sprake is van geluidsoverlast, kan 

niet-leden worden verzocht de zaal te verlaten. 
 De woordvoerder bij een motie of amendement krijgt 1 minuut spreektijd aan het begin van de behandeling 

en 30 seconden aan het einde. Het afdelingsbestuur of de VPC krijgt 1 minuut om het advies toe te lichten. 
Insprekers krijgen 30 seconden spreektijd. 

 Over moties en amendementen waarbij het afdelingsbestuur of de VPC heeft geadviseerd deze over te 
nemen, wordt in beginsel niet gestemd, maar deze worden direct aangenomen, tenzij ten minste één lid 
kenbaar maakt de motie of het amendement toch in behandeling te willen nemen. 

 
Lunch 
 
De lunch is niet inbegrepen bij de AAV. Voor de mensen die hier gebruik van willen maken zijn ter plekke enkele 
eenvoudige consumpties te verkrijgen.  
 
Cash 
 
Betalen voor zowel de lunch als de borrel gebeurt contant. Het is aan te raden hier vooraf rekening mee te 
houden en wellicht nog een bedrag op te nemen.  
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Commissies 
 
De samenstelling van de diverse commissie wordt te instemming aan de AAV voorgelegd. Hieronder vindt u de 
namen van de kandidaten.  

Telcommissie 
 
 Casper Bassant 
 Jitske Steigenga 
 

 
 
 
 

Financiële commissie 
 
 Robert Kostwinder 
 Charly van Enckevort 
 
Besluitvormingscommissie 
 
 Renée van Beek 
 Bastiaan Winkel 
 

Amenderen afdelingsreglement 
 
Voorgestelde wijziging. Opnemen onder artikel 2, lid 2, sub e. 

‘Het kiezen van een vertrouwenspersoon’.  

Toelichting 
 
D66 Den Haag is met haar 1800 leden een van de grootste afdeling binnen de partij. Bovendien is D66 Den Haag 
bij de GR14 de grootste partij in de stad geworden met 8 raadszetels en 2 wethouders in de coalitie.  
Binnen de vereniging hechten we veel waarde aan een open sfeer en cultuur, eerlijke en respectvolle onderlinge 
omgang en transparante processen in de vereniging. We willen een vereniging zijn voor iedereen die de D66 
waarden en filosofie onderschrijft en zij die dat doen moeten zich welkom en op hun gemak voelen bij D66 Den 
Haag. De omvang van de vereniging en de bestuurlijke verantwoordelijkheden dragen ertoe bij dat de vereniging 
bezig is met de verdere professionalisering van de vereniging. Hiertoe behoort ook het instellen van een 
vertrouwenscommissie. 

De vertrouwenspersoon is een Haags D66 lid die klachten van leden van D66 Den Haag behandelt. Een lid kan 
hier terecht wanneer hij/zij zich onaanvaardbaar bedreigd en/of onprettig of onheus bejegend voelt en in alle 
privacy en anonimiteit zijn/haar verhaal kwijt wilt.  

De vertrouwenspersoon wordt gekozen door de AAV. Jaarlijks legt de vertrouwenspersoon middels een korte 
schriftelijke rapportage op hoofdpunten verantwoording af aan de AAV. Hij/zij wordt benoemd voor een periode 
van maximaal drie jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van een maal drie jaar. Directe contactpersoon 
voor vertrouwenspersoon is de voorzitter van het bestuur. 

Taken en verantwoordelijkheden vertrouwenspersoon 
 Biedt een luisterend oor bij klachten van leden die zich niet op hun gemak en/of onveilig voelen binnen de 

vereniging. 
 Zorgt voor de eerstelijnsopvang voor leden die melding willen maken van een integriteitskwestie of 

rondlopen met een dilemma, maar voor wie het een brug te ver is om de landelijke vertrouwenscommissie in 
te schakelen. 

 Geeft advies wanneer het lid twijfelt of een kwestie zich leent voor beoordeling door de landelijke 
vertrouwenscommissie. 

 Zoekt samen met het lid naar oplossingen en gaat na of oplossingen in de informele sfeer tot de 
mogelijkheden behoren. 

 Onderzoekt in samenspraak met het lid of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing. 
 Geeft informatie en advies over de mogelijk te volgen procedures, zoals de interne landelijke 

klachtenprocedure. 
 Geeft advies in vraagstukken over financiële dispensatie.
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Kandidaten afdelingsbestuur 
 
Binnen het bestuur zijn twee zetels vacant: Secretaris en Politiek-Secretaris. Voor iedere zetel is één kandidaat, 
dat zijn respectievelijk Sander Pulles en Jasper van Veen.  Hieronder motiveren zij hun kandidaatstelling.  

Sander Pulles (Secretaris) 

In juni werd ik min of meer toevallig benaderd om 
enkele weken de rol van secretaris waar te nemen 
in het afdelingsbestuur van D66 Den Haag. Na een 
actieve rol in de werkgroep Onderwijs en kleinere 
activiteiten zoals deelname aan de reis naar Madrid, 
het organiseren van een Pasta & Politics en bezoek 
aan tal van trainingen en bijeenkomsten vond ik dit 
een mooie gelegenheid om mijn betrokkenheid te 
vergroten.  

In mijn interim-rol heb ik gezien dat je als 
bestuurslid een sleutel in handen hebt om zaken 
georganiseerd te krijgen. Samen met de rest van 
het bestuur wordt gebouwd aan een raamwerk 
waarbinnen de partij kan floreren. Uiteindelijk is dat 
waar ik mijn stempel op wil drukken. Dat D66, de 
partij die ik een groot hart toedraag, een factor van 
belang is en blijft. Het is een bittere constatering dat 
voor progressieve en innovatieve politieke ideeën, 
het speelveld nog steeds mager afsteekt bij onze 
partij.  

Wat kan van mij verwacht worden in de rol van 
secretaris? 

- Het kader van regels en procedures waarbinnen 
de partij functioneert wordt mij steeds duidelijker. 
Hierin wil ik graag verder leren om aan de hand van 
dit kader het goed functioneren van de afdeling te 
faciliteren.  

- Mijn rol als sparringpartner betekent dat ik pro-
actief, zichtbaar en benaderbaar ben voor leden en 
andere betrokkenen. Ik reageer op inkomende 
vragen en signalen of speel deze door naar de 
juiste plek binnen de afdeling. 

- Ik ambieer om bij te dragen aan een klimaat 
waarin mensen zich kunnen uitspreken, ruimte is 
voor debat en het wederzijds respect voorop staat.  

De voorbije weken vormden een mooie (en 
turbulente) periode om de partij en overige 
bestuursleden beter te leren kennen. De wijze 
waarop dit bestuur haar schouders eronder zet om 
D66 zichtbaar en relevant te laten zijn voor Den 
Haag heeft mij ook enthousiast gemaakt hieraan bij 
te dragen. Daarom stel ik mij vol overtuiging 
kandidaat voor de functie van secretaris.  

Jasper van Veen (Politiek-Secretaris) 

Met bijna twintig jaar ervaring in het werken in 
politiek sensitieve omgevingen en in het versterken 
van de capaciteit van politieke partijen als ook het 
werken op zowel bestuurlijk, strategisch en 
uitvoerend niveau, sluit mijn kennis en expertise 
naar mijn mening aan op het profiel van secretaris 
politiek. 

Als bestuurslid wil ik graag bijdragen aan een goede 
relatie tussen fractie, bestuur en afdeling door 
integer, respectvol, betrouwbaar en discreet te 
opereren. Met mijn grote belangstelling voor 
politieke vraagstukken wil ik graag het sociaal-
liberaal gedachtegoed binnen de afdeling in 
samenwerking met de fractie mede vormgeven en 
versterken. Daarbij zal ik proberen zoveel mogelijk 
een werkklimaat te creëren, waarin de werkgroepen 
en de fractie zich optimaal kunnen ontplooien. Dit 
door het goede voorbeeld te geven, regelmatig de 
leden te betrekken en de fractie te consulteren, 
erkenning en waardering te laten blijken, en altijd 
opbouwend te zijn in mijn terugkoppeling. Ik zou 
mezelf tenslotte willen omschrijven als een 
besluitvaardige, verbindend, solide en sociale 
persoonlijkheid. 

 

Kandidaat 
vertrouwenspersoon 
 
Marie José Alting von Geusau 
 
Ik stel mij graag kandidaat voor de functie van 
vertrouwenspersoon D66 Den Haag. Uit de 
evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen in 
2014, een traject dat ik intensief heb begeleid, is 
naar voren gekomen dat een open sfeer en cultuur, 
en eerlijke en respectvolle omgang en transparante 
processen in de vereniging, van groot belang 
worden gevonden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het is dan belangrijk dat er beroep kan worden 
gedaan op een vertrouwenspersoon als het gevoel 
ontstaat dat dat niet voldoende lukt.  
Ik denk dat ik daaraan kan bijdragen vanuit mijn 
ervaring in politieke en bestuurlijke processen 
binnen professionele organisaties én de vereniging 
CNV. Om de capaciteiten en talenten van mensen 
die zich inzetten voor D66 optimaal te benutten. 
 
 
 
 
 



 

  

Instellen wethoudersadviescommissie 
 
Concept instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie 2018 
 
De Algemene Afdelingsvergadering van D66 Den Haag, op 14 oktober 2017 bijeen, besluit tot het 
instellen van een Wethoudersadviescommissie, zoals bedoeld in artikel 6.14 van het Huishoudelijk 
Reglement. 
 
Doel 
De Wethoudersadviescommissie (WAC) heeft tot doel een niet bindend advies uit te brengen over de 
geschiktheid van de verschillende wethouderskandidaten aan de op 21 maart 2018 verkozen D66 
gemeenteraadsfractie te Den Haag. De wethouderskandidaten worden op basis van het vastgestelde 
profiel in tranches van ‘zeer geschikt’, ‘geschikt’ en ‘ongeschikt’ voorgelegd aan de fractie.  
 
Samenstelling 
De Wethoudersadviescommissie zal uit drie personen bestaan: 
1. De afdelingsvoorzitter 
2. De lijsttrekker, indien zelf kandidaat de nummer 2 op de lijst 
3. Een ervaren (oud)wethouder van buiten Den Haag 
De WAC kiest uit haar midden een voorzitter. 
 
Leden van de Wethoudersadviescommissie kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de verkiezing waar 
zij een advies over uitbrengen. 
 
Aanmelding 
De kandidaten kandideren zich door middel van een kandidaatstellingsformulier. Daarnaast wordt hen 
gevraagd de wethouderscan in te vullen, een motivatie te schrijven en hun CV mee te sturen. De 
kandidaatstellingen worden digitaal naar de voorzitter van de WAC gestuurd. De procedure, 
kandidaatstellingsperiode en het kandidaatstellingsformulier worden bij opstelling van de 
kandidaatstelling via de nieuwsbrief en website van D66 Den Haag bekendgemaakt.   
 
Werkwijze en tijdpad 
De kandidaatstelling beslaat een periode van minimaal vier weken. Op basis van de ontvangen 
informatie voert de WAC gesprekken met alle kandidaten. De WAC heeft uiterlijk 1 maart 2018 de 
gesprekken met de kandidaten afgerond.  
Na de gesprekken gevoerd te hebben, stelt de WAC op basis van het vastgestelde profiel haar advies 
in de tranches van ‘zeer geschikt’, ‘geschikt’ en ‘ongeschikt’ op. De kandidaten worden hiervan onder 
embargo op de hoogte gesteld. Hierop hebben de kandidaten minimaal 48 uur de tijd zich uit de 
procedure terug te trekken. De WAC biedt de nieuwe fractie na haar installatie het advies aan. Op 
verzoek van de nieuwe fractie kan de WAC ook een indicatie geven van passende portefeuille(s).  
 
De WAC en fractie zijn gebonden aan strikte geheimhouding. Eenieder die (daartoe genodigd) 
kennisneemt van de adviezen van de WAC is aan eenzelfde strikte geheimhouding gebonden.  
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Concept profiel wethouder D66 Den Haag 
 
Algemeen 
Den Haag – onze nieuwe stad! Om de stad goed te besturen en om alle inwoners van Den Haag de 
kansen te bieden die ze verdienen, nu en in de toekomst zoeken we een en mogelijk meerdere 
wethouders met passie. Voor de stad én voor het sociaalliberale gedachtegoed. 
 
De wethouder is het boegbeeld van D66 in het Haagse College. Een gedreven bestuurder, die 
inspireert en kiezers en leden aan de partij weet te binden. De wethouder is communicatief sterk, 
debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en kan goed omgaan met de media. 
 
De wethouder 
 Draagt verantwoordelijkheid voor Den Haag en de toekomst van haar inwoners en ondernemers. 
 Geeft, samen met mogelijk collega wethouder(s) en fractievoorzitter, leiding aan de coalitie. 
 Is het gezicht van D66 in het Haagse stadsbestuur. 
 Werkt nauw en collegiaal samen met de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, de 

afdeling en de stad. 
 Onderhoudt korte lijntjes met landelijke politiek en rijksoverheid, als vertegenwoordiger van Den 

Haag. 
 Bestuurt vanuit de inhoud en is betrokken bij de portefeuilles van de rest van het college. 
 Beïnvloedt de agenda van het college aan de hand van het coalitieakkoord, het 

verkiezingsprogramma van D66 Den Haag en de input van de fractie. 
 
Competenties 
 Visie: vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig denken met 

daarbij de lange termijn voor ogen. 
 Politieke sensitiviteit: weet anderen effectief te beïnvloeden. 
 Leervermogen: verdiept zich in ideeën en theorieën van zijn ‘stake holders’ . 
 Onderhandelen: kan verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen. 
 Oordeelsvorming: betrekt de mening (informatie) van anderen bij het vormen van een mening. 
 Ondernemerschap: gaat risico’s aan om bepaalde doelen te behalen aansturen: weet anderen te 

bewegen gestelde doelen te behalen. 
 Coachen: beschikt over sturende en coachende kwaliteiten 
 Inventief en onorthodox denken 
 Van de wethouder wordt verwacht dat hij actief campagne voert voor D66 tijdens verschillende 

campagnes. 
 
Ervaring en vereiste 
De kandidaten hebben politiek/bestuurlijke ervaring. Hij of zij onderschrijft het gedachtegoed van D66 
voor de volle 100%. Hij of zij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. De wethouder 
is vanaf zijn/haar aantreden full-time beschikbaar voor de functie. Hij/zij woont in Den Haag of heeft 
een aantoonbare relatie met de stad en is bereid naar Den Haag te verhuizen. 
De kandidaten hebben kennis van de gemeentelijke issues en (machts)verhoudingen.  
Kandidaten hebben een uitstekend netwerk in de partij en treden verbindend op richting het college en 
de fractie. 
Kandidaten dienen minimaal een half jaar lid te zijn (gerekend vanaf de sluitingsdatum van de 
kandidaatstellingstermijn) en aan de contributieverplichtingen van de partij hebben voldaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Conceptbegroting 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baten en lasten- concept-begroting 2018

Debet-lasten Credit -baten

Algemene Afdelings Vergaderingen 2.500 Afdracht landelijk 1) 8.500
Andere bijeenkomsten met leden 3.000
Informatievoorziening naar leden w.o. kosten Webs 300 Bijdrage leden 2.500
Politieke educatie 2.500
Permanente Campagne 1000
Verkiezingsfonds GR 18 3.675 Afdracht fractie t/m maart 201 3.675
Overig (Secretariaats-, Bank-, Bestuurskosten) 450 Afdracht fractie vanaf april 201P.M.

Totaal 13.425 14.675

Resultaat 1.250

Eigen Vermogen eind 2018 9.500
Boekhoudkundige reserve 3) 9.500
reservering GR 2022 P.M.

1) Als het boekjaar is afgesloten zal het bestuur in de voorjaars AAV een voorstel doen hoeveel afdracht er defintief aangevraagd zal w orden bij het LB. 
Hierbij zijn het gew enste Eigen Vermogen en het aantal leden op 1 januari 2018 leidend. 
2) Raadsleden en w ethouders dragen maandelijks een bedrag af voor het verkiezingsfonds voor de GR 2018.  
3)In verband met de onzekerheid van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is deze post nog niet ingevuld. 

Alle afdracht van raadsleden/w ethouders is bestemd voor het verkiezingsfonds GR 2022



.9. 

Amendementen verkiezingsprogramma 
 
1. De groene stad aan zee 
 

Amendement 1.01 
Onderwerp Kennis en bewustwording 
Indiener Marije Notenboom 
Woordvoerder Marije Notenboom 
Advies Overnemen 
Toelichting  

  
Amendement: 
 

Na regel 21 toevoeging: Om deze doelen te halen is het ook essentieel dat de gemeente samenwerkt met 
bewoners en bedrijven, om zo samen bij te dragen aan een groene en schone toekomst.We willen dat de 
gemeente een actieve rol op zich neemt in de communicatie naar burgers en bedrijven, met betrekking tot 
kennis van, en bewustwording over, duurzame mogelijkheden en initiatieven. Het gaat hierbij niet alleen om 
recycling, maar ook juist om reduceren van energie-, water- en productengebruik, evenals hergebruik van 
producten.  Bijvoorbeeld door het openen van een centraal informatie- en stimulatiepunten door de gemeente 
in de wijken. We willen bovendien dat indien bewoners en bedrijven belemmeringen in regelgeving signaleren, 
zij met oplossingen kunnen komen en dat eigen initiatief meer wordt beloond en gestimuleerd. 

 
 

Toelichting: 
 
Burgers en bedrijven wíllen wel bijdragen aan duurzaamheid, maar vaak is onduidelijk hoe zij dit kunnen doen 
en welke bestaande mogelijkheden er al zijn. Ook zijn er veel regels die ontmoedigend werken. Deze 
toevoegingen hebben betrekkingen op het hoofdstuk duurzaamheid in het algemeen en gelden daarmee voor 
alle paragrafen onder dit hoofdstuk. 
Daarnaast lijken de duurzaamheidsoplossingen zich soms iets te veel te richten op klimaatneutraal bouwen en 
recyclen van producten. Terwijl het reduceren van gebruik door burgers/bedrijven en het hergebruiken van 
bestaande producten ook een enorme bijdrage aan het behalen van duurzaamheidsoplossingen kan 
betekenen. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.02 
Onderwerp Nieuwbouw zonder gasaansluiting 
Indiener Marije Notenboom 
Woordvoerder Marije Notenboom 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 

Regel 40-41 wijziging/toevoeging: Voor nieuwbouw willen wij dat de gemeente strenge eisen gaat stellen ten 
aanzien van duurzaamheid,  waaronder de verplichting dat woningen CO2-neutraal worden gebouwd Wij 
willen dat er geen panden met gasaansluitingen meer worden bijgebouwd.  Wat ons betreft wordt zo veel  

mogelijk nieuwbouw energieneutraal of energiepositief; dat betekent bijvoorbeeld dat panden zichzelf kunnen 
voorzien van energie, of zelfs als kleine energiecentrales kunnen werken om de omgeving van energie te 
voorzien. 

 

Na regel 44 toevoegen: Wie een aanvraag doet voor een bouwvergunning moet aangeven of en hoe er naar 
duurzaamheid is gekeken. De gemeente zorgt ervoor dat burgers, bedrijven en andere  organisaties 
voldoende informatie hebben over de verschillende duurzaamheidsmogelijkheden en  waar ook subsidies 
beschikbaar zijn. 

 
 

Toelichting: 
 
Alleen CO2 neutraal bouwen van nieuwbouw is niet voldoende. Met een deel van de stad waar de bestaande 
panden vanwege de ouderdom moeilijker te verduurzamen is, zal bij nieuwbouw extra goed moeten worden 
gekeken hoe het een effectieve bijdrage levert aan de duurzaamheidsdoelstelling. Om de transitie naar een 
duurzame stad te versnellen is dit essentieel 
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Amendement 1.03 
Onderwerp Verduurzamen (sociale) huurwoningen 
Indiener Pauline van der Vorm 
Woordvoerder Pauline van der Vorm 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement 
 
Regel 50 wijziging: D66 ziet een belangrijke cruciale rol weggelegd voor de woningbouwcorporaties bij de 
verduurzaming van de woningen. 
 
Regels 55-58 wijzigen en toevoegen: Woningverhuurders worden gestimuleerd om dit te doen, doordat zij in 
ruil voor verbeteringen een vergoeding mogen vragen. Deze moet echter niet te hoog zijn, want we willen dat 
de huurder niet enkel profiteert van een beter huis, maar ook van lagere energiekosten. We willen 
experimenteren hoe deze vergoeding eruit kan zien. ze deze maatregelen kunnen voorfinancieren dankzij 
voorinvestering van energieleveranciers en banken. Deze voorfinanciering is gedekt doordat de huurder de 
energierekening voortaan verrekent via de woningverhuurder. 
 

 
Toelichting: 
Er is een grote verduurzamingsslag van de bestaande woningbouw te maken bij woningcorporaties: ruim de 
helft van alle huurwoningen / bijna een derde van het totaal aantal woningen in DH is in bezit van 
woningcorporaties.* 
Kijk uit met het zomaar verhogen van huren voor een groep die vaak weinig financiële ruimte heeft. Hiermee 
ontstaat het risico dat degenen die toch al cynisch zijn over klimaatverandering nog cynischer worden, doordat 
zij enkel de huurverhoging ervaren en niet de besparing in energiekosten die het oplevert.  
Het beste zou zijn als woningcorporaties door de rijksoverheid verplicht worden binnen nu en tien jaar al hun 
woningen te verduurzamen, zonder dat dit direct wordt doorberekend aan de zittende huurders; maar dat het 
pas tot een huurverhoging leidt als er een nieuwe huurder komt. De energiebesparing komt dan ten goede aan 
een groep die vaak weinig te besteden heeft en deze zal daardoor sneller positief staan tegenover deze 
veranderingen. De kosten zouden gedeeld kunnen worden door de rijksoverheid en de corporaties 
(vergelijkbaar met de wijkenaanpak van Ella Vogelaar).  
Een andere mogelijkheid is dat de corporaties samen met de energieleveranciers de maatregelen 
voorfinancieren. Zie ook Energiesprong programma www.energiesprong.nl  
* In 2016 waren 77.307 van de in totaal 139.494 huurwoningen in eigendom van woningcorporaties. In totaal 
waren er in dat jaar 253.210 woningen in Den Haag. Bron: CBS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Amendement 1.04 
Onderwerp Geen minimum hoeveelheid afval 
Indiener Erik Juliaan van der Gaag 
Woordvoerder Erik Juliaan van der Gaag 
Advies Neutraal 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 126 toevoeging: Samen met de afvalverwerkers gaan we ook ondernemers meer betrekken bij 
afvalscheiding en recycling. De gemeente maakt afspraken met afvalbedrijven over een flexibele hoeveelheid 
te verwerken afval, zonder minimum hoeveelheid waar de gemeente aan moet voldoen. Zo voorkomen we dat 
er een prikkel bestaat om afval te creëren.  
 

 
Toelichting: 
 
De gemeente heeft nu een contract met de afvalverwerkers om een minimum hoeveelheid te verwerken. Dit 
stimuleert het creëren van afval. 
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Amendement 1.05 
Onderwerp Start advies ondernemers 
Indiener Erik Juliaan van der Gaag 
Woordvoerder Erik Juliaan van der Gaag 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 127 toevoeging: Voor ondernemers biedt de gemeente een gratis startadvies over de mogelijkheden 
van aansluiten op de circulaire economie. Benodigde externe expertise wordt tot een te onderzoeken 
maximum bedrag vergoed door de gemeente. 
 

 
Toelichting: 
 
De circulaire economie moet nu concreet aangepakt worden, ondernemers die hierin kansen zien, krijgen een 
gratis startadvies. 
 

 
   



 

  

Amendement 1.06 
Onderwerp Afval. Transparantie grondstoffen 
Indiener Erik Juliaan van der Gaag 
Woordvoerder Erik Juliaan van der Gaag 
Advies Neutraal 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 126-127 toevoeging:  
 
 Het wordt mogelijk de grondstoffen uit het afval digitaal in te zien, zodat iedereen in Den Haag deze kan 
benutten voor nieuwe producten. Zo verminderen we in Den Haag vesrpilling en vergroten we de hoeveelheid 
herbruikbare grondstoffen.  
 

 
Toelichting: 
 
Er zijn veel grondstoffen beschikbaar in het afval. Door informatie beschikbaar te stellen over de oorsprong, 
kwaliteit, kwantiteit en wanneer deze beschikbaar komt, kan iedereen in Den Haag deze grondstoffen ophalen 
en benutten. 
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Amendement 1.07 
Onderwerp Fietsers op 1 in de stad 
Indiener Belle van de Kerke 
Woordvoerder Belle van de Kerke 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 140 toevoeging: Fietsers en voetgangers op 1 in de stad 
 
Regel 141-142 toevoeging: Fietsen en lopen is gezond, duurzaam en neemt weinig ruimte in beslag. Den 
Haag wordt willen we op de kaart zetten als dé fietsstad van Nederland, wat ons betreft! Daarom krijgen 
fietsers van ons prioriteit.  
 

 
Toelichting: 
 
In het stuk over mobiliteit wordt er niet gesproken over de voetganger omdat het een veel voorkomend 
gegeven is om stukken te wandelen, vooral in de binnenstad, zou het zeker moeten worden benoemd. Lopen 
is namelijk ook gezond, duurzaam en neemt weining ruimte in beslag. 
 

 
  



 

  

Amendement 1.08 
Onderwerp Voetgangers en fietsers op 1 in de stad 
Indiener Pauline van der Vorm 
Woordvoerder Pauline van der Vorm 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 140 toevoeging:  Voetgangers en fietsers op 1 in de stad 
 
Regel 141-143 toevoeging:  Wandelen en fietsen is gezond, duurzaam en neemt weinig ruimte in beslag. In 
het compacte centrum van Den Haag is alles op loopafstand. Den Haag wordt dé wandel- en fietsstad van 
Nederland wat ons betreft! Daarom krijgen voetgangers én fietsers van ons prioriteit. Zowel in beleid als in 
inrichting van de openbare ruimte. We gaan de voetgangerszone uitbreiden in de binnenstad. We gaan nog 
meer vrij liggende (snel-)fietsroutes aanleggen.  
 
Regel 151 wijziging: We gaan de fietsers helpen door zo veel mogelijk stoepranden te vervangen door de 
‘vergevingsgezinde stoepranden’. Verder halen we paaltjes op en naast fietspaden zo veel mogelijk weg. 
Kruispunten worden waar mogelijk vervangen door rotondes, te beginnen bij de kruispunten waar de meeste 
ongelukken gebeuren.  
 

 
Toelichting: 
 
Het weren van auto’s in de stad heeft geleid tot toename van het aantal scooters en motoren. Het is nu zaak 
ervoor te zorgen dat  alle voertuigen emissieloos zijn. Aangezien onze binnenstad een compacte binnenstad 
is, kan met uitbreiding van de voetgangerszone meer vanzelfsprekend gewandeld worden van a naar b. Door 
te zorgen voor goed openbaar vervoer en veel ruimte voor voetgangers en fietsers, geef je ruimte aan alle 
mensen.  
Verder is een integrale aanpak gewenst: 
•Groene golven voor fietsers mogen niet leiden tot extra files en dus meer uitstoot door wachtende voertuigen.  
•Vergevingsgezinde stoepranden gaan ten koste van de voetgangers. Deze gaan gevaarlijke situaties 
opleveren voor de zwakste schakels in onze samenleving, zoals kinderen en ouderen. 
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Amendement 1.09 
Onderwerp Fietsborden 
Indiener Ruben Kuijper 
Woordvoerder Ruben Kuijper 
Advies Neutraal 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 143 toevoeging: 
Ook zal er, vooral in de binnenstad, duidelijker aangegeven worden waar wel en niet gefietst mag worden. 
 

 
Toelichting: 
 
Nog steeds is het voor de fietser niet altijd duidelijk waar wel en niet gefietst mag worden. In drukke 
voetgangersgebieden in de binnenstad ontbreken verbodsborden, hoewel het voor de voetgangers gevaarlijk 
is als er wel gefietst wordt. Ook het gebied rondom Den Haag Centraal is voor fietsers momenteel te 
ingewikkeld. Er moet daarom duidelijker aangegeven worden waar de fietser gewenst is. 
 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.10 
Onderwerp Snorfietsen 
Indiener Ruben Kuijper 
Woordvoerder Ruben Kuijper 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 144-145 wijziging: Het is veiliger en prettiger als snorfietsen en scooters zich gaan verplaatsen naar de 
weg.  
 
 

 
Toelichting: 
 
Volgens de huidige regelgeving verplaatsen bromfietsers zich, indien de situatie veilig genoeg is, al over de 
weg tussen de auto’s. Snorfietsen daarentegen, rijden op het fietspad. Deze weggebruikers rijden aanzienlijk 
langzamer dan auto’s (25 km/uur t.o.v. 50 km/uur in de woonwijk). Bovendien zijn snorfietsers niet verplicht 
een helm te dragen. Het zal gevaarlijke situaties opleveren als snorfietsers de weg gaan delen met auto’s die 
twee keer zo hard rijden. Hierom is het onwenselijk om snorfietsers van het fietspad naar de weg te 
verplaatsen. Snelheidscontrole van snorfietsers op het fietspad blijft hierbij heel belangrijk. 
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Amendement 1.11 
Onderwerp Zoutmanstraat 
Indiener Tjeerd Dierckxsens  
Woordvoerder Tjeerd Dierckxsens 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 150 toevoeging: Daarnaast willen we de fietser meer ruimte geven, bijvoorbeeld in de Zoutmanstraat 
door parkeerplaatsen op te heffen. 
 
 

 
Toelichting: 
 

 
 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.12 
Onderwerp Kortfietsparkeerplekken 
Indiener Caroline de Jong-Boon 
Woordvoerder Caroline de Jong-Boon 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 164 toevoeging:  
In winkelstraten en op andere plekken waar fietsers graag kort hun fiets willen parkeren komen 
kortfietsparkeerplekken. Daar wordt duidelijk aangegeven dat fietsen eens per week ‘s nachts worden 
verwijderd en naar het fietsdepot gebracht. 
 

 
Toelichting: 
 
Gebruik van de fiets moet worden aangemoedigd. Fietsers willen dicht bij hun bestemming voor een kort 
bezoek kunnen parkeren, maar die plekken staan vaak vol. 
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Amendement 1.13 
Onderwerp Uitbreiding emissieloos OV 
Indiener Pauline van der Vorm 
Woordvoerder Pauline van der Vorm 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 183 toevoeging: We zien dan ook kansen voor uitbreiding van het OV. Iedere uitbreiding dient 
emissieloos te zijn. 
 

 
Toelichting: 
 
Gezien de huidige luchtkwaliteit en stand van techniek dient het een randvoorwaarde te zijn in een concessie 
dat iedere uitbreiding van OV emissieloos dient te zijn. Er zijn voldoende emissieloze bussen en andersoortige 
voertuigen beschikbaar om dit door marktpartijen op te laten lossen. 
 

 
  



 

  

Amendement 1.14 
Onderwerp ’s Nachts naar scheveningen. Hoe kom je anders thuis na een D66 verkiezingsfeest? 
Indiener Ruben Kuijper 
Woordvoerder Ruben Kuijper 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 190 toevoeging: Ook moet Scheveningen met een snelle, deels ondergrondse metrolijn aangesloten 
worden op de Erasmuslijn richting Rotterdam. Daarnaast dienen er ’s nachts trams te rijden tussen 
Scheveningen en Den Haag. 
 

 
Toelichting: 
 
Den Haag is aangesloten op het nachtnet van de NS. Maar zodra je het station uit bent heb je een probleem; 
je komt niet meer thuis. Een nachttram maakt het voor mensen uit Scheveningen ook mogelijk om het nachtnet 
van de NS te gebruiken. Daarnaast wordt uitgaan in Scheveningen voor mensen die in Den Haag wonen een 
betere optie. Met name in het laagseizoen kunnen horecagelegenheden hier de vruchten van plukken. 
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Amendement 1.15 
Onderwerp Luchtkwaliteit 
Indiener Pauline van der Vorm 
Woordvoerder Pauline van der Vorm 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 180 toevoeging:  We willen de hoeveelheid schadelijke stoffen drastisch verlagen tot de WHO norm die 
lager is dan de Europese Unie voorschrijft. 
 
Regel 202 wijziging: Ook willen we meer laadpalen en dat de beste parkeerplekken worden gereserveerd voor 
elektrische voertuigen. 
 
Regel 203 wijziging/toevoeging: De luchtkwaliteit is in sommige straten zoals de Laan Copes van Cattenburch 
en de Vaillantlaan niet goed.  De luchtkwaliteit is in de hele binnenstad onvoldoende. 
 
Regel 206 wijziging/toevoeging: Zwaar vervuilende tweetaktbrommers Voertuigen die boven een bepaalde 
uitstootnorm komen willen we weren.  
 
Regel 208 wijziging: Elektrische voertuigen geven geen CO2-uitstoot als de elektriciteit schoon wordt 
opgewerkt door middel van hernieuwbare energiebronnen. Door het faciliteren van een goede infrastructuur 
voor elektrisch vervoer, o.a. door het plaatsen van laadpalen, geeft de gemeente voorrang aan de elektrische 
rijders. 

 
Toelichting: 
• de WHO norm is strenger dan de EU norm. 
• Het reserveren van de beste parkeerplekken voor EV levert ergernis op bij hen die nog niet de financiële 
middelen hebben voor een elektrische auto. Bovendien vergroot het de kans op ‘ICE’ing’ (het parkeren van 
brandstofwagens op plekken bestemd voor EV, waardoor laden van EV niet mogelijk is). 
• Ipv ‘in sommige straten’ ‘in de hele binnenstad’. De normoverschrijdende waarden zijn weliswaar op 
specifieke meetpunten waargenomen, maar gelden voor het hele gebied.  
• Ipv ‘zwaar vervuilende tweetaktbrommers’ ‘alle voertuigen die boven een bepaalde uitstootnorm komen’. 
• Zin over CO2 uitstoot schrappen want het gaat hier over fijnstof en NOX. Laatste regel schrappen omdat dit 
daarboven al is benoemd. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.16 
Onderwerp Amendement VCP 
Indiener Bruce Siemens 
Woordvoerder Bruce Siemens 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 206 toevoeging: Het uitgangspunt daarbij is 205 een vergelijkbare zone als in de andere G4-steden. 
Ook zal er nog onderzoek gedaan moeten worden naar en wijzigingen aanbrengen ter verbetering van het 
VCP. 
 

 
Toelichting: 
 
Een voorbeeld van een negatief gevolg van de VCP: door de Prinsestraat rijden een hoop auto’s die daar niet 
moeten zijn, wat weer komt doordat het verkeer de Noordwal voorrang krijgt op het verkeer van de 
Prinsessewal. Dit lijkt makkelijk op te lossen: Noordwal van rijrichting veranderen, evenals de Prinsestraat (als 
er al auto’s doorheen moeten rijden). Auto’s zitten elkaar minder in de weg, mensen zullen eerder in de 
Torengarage gaan parkeren en het verkeer stroomt beter door. Zo zijn er andere situaties die wellicht beter 
kunnen wat positieve gevolgen zullen hebben op de luchtkwaliteit. 
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Amendement 1.17 
Onderwerp Parkeertarief tweede bewonersparkeervergunningen 
Indiener Caroline de Jong-Boon 
Woordvoerder Caroline de Jong-Boon 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 214-217 wijziging/toevoeging:  De laatste jaren heeft er een forse stijging plaats gevonden van het 
aantal aanvragen voor tweede bewonersparkeervergunningen. Dat betekent dat er in onze straten nog minder 
ruimte is voor fietsers, groen of spelende kinderen. Wij willen dat de ruimte in de stad weer hiervoor 
beschikbaar komt. Om die reden willen wij dat de gemeente de kosten van de tweede parkeervergunning 
aanzienlijk verhoogt om zo het bezit van een tweede auto te ontmoedigen.  
 
De stijging van de parkeerdruk binnen betaald parkeren gebied als gevolg van de eerdere tariefsverlaging van 
tweede bewonersparkeervergunningen blijkt veel meer veroorzaakt te zijn door auto’s die voorheen 
parkeerden buiten betaald parkeren gebied en nu erbinnen, dan door de aanschaf van nieuwe auto’s. Om die 
reden willen wij dat de gemeente de kosten van de tweede auto hetzelfde houdt, of pas geleidelijk verhoogt 
wanneer in de hele stad betaald parkeren is ingevoerd. 
 

 
Toelichting: 
 
Baseer het programma van D66 op feiten, niet op aannames. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat een 
hoog tarief voor de tweede auto nu vooral leidt tot het parkeren buiten de betaald parkeergebieden, met alle 
hinderlijke gevolgen voor de bewoners aldaar. Pas als in de hele stad betaald parkeren is ingevoerd, leidt het 
verhogen van het tarief mogelijk tot afschaffing van de tweede auto. Blijft staan: “Als de parkeerdruk boven de 
90% komt, wordt er geen tweede parkeervergunning meer afgegeven.” (Ik neem aan dat bedoeld wordt:  Als 
de parkeerdruk in vergunninggebieden boven de 90% komt, wordt daar geen tweede parkeervergunning meer 
afgegeven.) 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.18 
Onderwerp Parkeren toeristenbussen 
Indiener Pauline van der Vorm 
Woordvoerder Pauline van der Vorm 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 234 toevoeging: Toeristenbussen zorgen in de binnenstad voor veel overlast: uitstoot, stank, 
opstoppingen en onoverzichtelijke verkeerssituaties. Daarom gaan we op zoek naar een alternatieve 
parkeerplek, zoals het nieuwe busplatform achter het Centraal Station. 
 

 
Toelichting: 
 
Toeristenbussen zorgen in de binnenstad voor veel overlast: uitstoot, stank, opstoppingen en onoverzichtelijke 
verkeerssituaties. Zij mogen parkeren op de Prinsessegracht (en het Buitenhof?). Hier staan zij, hoewel niet 
toegestaan, met draaiende motor te wachten.  
Als het vol is op Prinsessegracht wordt er, hoewel niet toegestaan, gestopt op de rijweg, of stappen mensen uit 
op de Herengracht. Hierdoor onstaan opstoppingen en onoverzichtelijke situaties. Op dit moment wordt een 
nieuw busplatform gerealiseerd achter Centraal Station. Zodoende zou parkeren op de Prinsessegracht niet 
meer nodig zijn. 
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Amendement 1.19 
Onderwerp Verkeersveiligheid 
Indiener Belle van de Kerke 
Woordvoerder Belle van de Kerke 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 250 wijziging/toevoeging: We willen daarom dat de gemeente onveilige situaties in kaart brengt door 
Hagenaren zelf onveilige situaties en verkeersongevallen te laten melden. Hierdoor wordt het verkeer veiliger 
en beperken we het aantal ongelukken en onveilige situaties en verkeersongevallen aanpakt. Ook willen wij de 
kans bieden om Hagenaren zelf onveillige situaties en verkeersongevallen te laten melden. Hierdoor heeft de 
gemeente extra ogen en wordt het verkeer veiliger en beperken we het aantal ongelukken. 
 

 
Toelichting: 
 
Melden na een ongeval betekent dat de gemeente al te laat is met het aanpakken ervan. Menig gevaarlijk 
verkeerspunt zal bij de gemeente al bekend moeten staan, een meldpunt is een extra initiatief niet de 
oplossing. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.20 
Onderwerp Gemeente geeft het goede voorbeeld emissieloze mobiliteit 
Indiener Pauline van der Vorm 
Woordvoerder Pauline van der Vorm 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 267 toevoeging nieuwe paragraaf :  
 
Gemeente geeft het goede voorbeeld  
 
Wij willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door emissieloze voertuigen te rijden. Door haar 
inkoopkracht als stuurmiddel in te zetten, jaagt de gemeente duurzame ontwikkelingen aan. Ook dient de 
stelregel gehanteerd te worden, dat ritjes die te voet, met de fiets of met OV gemaakt kunnen worden, ook 
lopend, fietsend of met OV worden afgelegd. 
 

 
Toelichting: 
 
De gemeente kan de rol als launching customer op zich nemen en daarmee duurzame ontwikkelingen 
aanjagen. Daarmee zorgen zij voor een belangrijke beeldvorming en daarmee voor draagvlak onder bewoners 
en bedrijven. 
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Amendement 1.21 
Onderwerp Sluipverkeer 
Indiener Tjeerd Dierckxsens 
Woordvoerder Tjeerd Dierckxsens 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 264 toevoeging: Te denken valt aan wegen in het centrum zonder autoverkeer, het aanpakken van 
sluipverkeer, uitbreiding van de eenrichtingswegen voor auto's en aan de bevoorrading van ondernemingen in 
de binnenstad via een 265 distributiecentrum aan de rand van de stad 
 

 
Toelichting: 
 
In de binnenstad bestaan binnen het VCP nog sluiproutes voor autoverkeer. Zoals bijvoorbeeld bij het 
Oranjeplein. 
 

 
  



 

  

Amendement 1.22 
Onderwerp Een wijk voor alle leeftijden 
Indiener Wouter Touw 
Woordvoerder Wouter Touw 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 304 toevoeging: Tevens wil D66 investeren in levensloopbestendig bouwen in de vorm van 
generatiewoningen. 
 

 
Toelichting: 
 
Dit is ook al opgenomen in het visiestuk Den Haag 2030 van de Permanente Programma Commissie. 
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2. De stad waar talent wordt gekoesterd 
 

Amendement 1.23 
Onderwerp Onderwijs 
Indiener Marije Noteboom 
Woordvoerder Marije Notenboom 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 387 toevoeging: Kinderen moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst, en niet 
slechts op een examen. Wij willen daarom dat zogeheten ‘21e-eeuwse vaardigheden’ als creatief denken, 
ondernemerschap en digitale vaardigheden een belangrijke rol krijgen in het onderwijs. Ook milieu-
duurzaamheidsbewustheid begint vaak op jonge leeftijd en moet door scholen gestimuleerd worden door 
kinderen kennis laten maken met mogelijkheden die er zijn om duurzamer te leven.  Scholen moeten voor 
deze vaardigheden ondersteuning krijgen in de vorm van expertise en de juiste voorzieningen. 

 
 

Toelichting: 
 
Op deze manier worden kinderen niet alleen opgeleid om een examen te halen, maar worden zij voorbereid op 
het ‘echte’ leven. Deze aandacht voor talentontwikkeling zou niet – zoals in het conceptprogramma - alleen 
plaats moeten vinden binnen brede scholen, maar juist ook in het reguliere basisonderwijs.  
Overwogen kan worden om ook te verkennen of andere onderwijs-groepen meer bewust kunnen worden 
gemaakt van 21e eeuwse vaardigheden. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.24 
Onderwerp Talentontwikkeling begint jong 
Indiener Werkgroep Samenleven 
Woordvoerder  
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 389 toevoeging: Brede buurtscholen stimuleren een brede ontwikkeling van het kind door hun aanbod 
van voor- en naschoolse activiteiten, zoals: huiswerkbegeleiding, kinderopvang, sport en beweging, les in 
gezonde voeding en beweging, natuur en cultuur. 
 

 
Toelichting: 
 
Meer sporten en beweging is een van de speerpunten van het programma en dient dus ook expliciet te worden 
gefaciliteerd. 
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Amendement 1.25 
Onderwerp Projectweek klimaat verandering voor scholen 
Indiener David Marsman  
Woordvoerder David Marsman 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 392 toevoeging: We willen Haagse kinderen de kansen bieden voor het leven in een moderne wereld. 
In de moderne wereld zal klimaatverandering een steeds grotere rol spelen. Om kinderen hier vroeg wegwijs in 
te maken en de benodigde cultuurverandering te initiëren, zal de gemeente Den Haag een projectweek over 
klimaatverandering aanbieden voor alle Haagse Basisscholen 
 

 
Toelichting: 
 
Alle facetten van klimaatverandering kunnen in een projectweek op een begrijpbare en praktische wijze 
behandeld worden. Van broeikaseffect tot recyclen. De maatschappelijke veranderingen die we zullen moeten 
starten begin met educatie. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.26 
Onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs 
Indiener Werkgroep Samenleven 
Woordvoerder  
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 409 toevoeging: Daarnaast is het belangrijk dat we leraren stimuleren om schooladviezen met elkaar te  
bespreken en dat ouders op de basisscholen goede voorlichting krijgen over vervolgopleidingen en de 
mogelijkheden om scholen te bezoeken. 
 

 
Toelichting: 
 
Ouders spelen een belangrijke rol bij het kiezen van een vervolgopleiding en moeten dus betrokken worden in 
het proces. Vooral bij ouders van niet-Nederlandse afkomst is bekendheid hierover niet vanzelfsprekend. 
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Amendement 1.27 
Onderwerp Zonder dialoog geen studentenstad 
Indiener Christiaan Wever 
Woordvoerder Christiaan Wever 
Advies Neutraal 
Toelichting  

 
Amendement: 
 

Regel 466 wijzging/toevoeging: Wij willen studenten ook meer betrekken bij het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken in de stad en willen studenten helpen om vrijwilligerswerk te doen in Den 
Haag. Daarom willen wij vaker in gesprek gaan met studenten. De dialoog aangaan helpt bij het opzetten van 
een wederzijdse informatiewinning, waardoor Den Haag nog beter kan uitgroeien tot studentenstad. De 
verschillende jongerenorganisaties in Den Haag dienen hierbij een belangrijke rol te spelen. Daarbij willen wij 
studenten helpen om vrijwilligerswerk te doen in Den Haag.  

 
 

Toelichting: 
 
In het huidige stuk wordt er niet diep genoeg ingegaan op hoe we de student meer gaan betrekken en daarbij 
dient er duidelijker naar voren te komen dat we de dialoog willen aangaan met studenten. 
 

 
  



 

  

3. De werkende stad  
 

Amendement 1.28 
Onderwerp Bedrijventerrein 2030 klimaatneutraal  
Indiener Erik Juliaan van der Gaag 
Woordvoerder Erik Juliaan van der Gaag 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 543 toevoeging: Om echt een klimaatneutrale stad te worden, richten we op bedrijventerreinen 
klimaatneutraal te maken in 2030. 
 

 
Toelichting: 
 
Bedrijventerreinen zijn grote vervuilers, we moeten ambitieus zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. 
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Amendement 1.29 
Onderwerp Subsidie carbon footprint reductie 
Indiener Erik Juliaan van der Gaag 
Woordvoerder Erik Juliaan van der Gaag 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 543 toevoeging: Om de klimaatdoelstellingen te halen biedt de gemeente een subsidie voor het 
inrichten van bedrijfswerkzaamheden die bewezen de carbon footprint substantieel verlagen. 
 

 
Toelichting: 
 
X 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.30 
Onderwerp Begeleiding naar werk 
Indiener Werkgroep Samenleven 
Woordvoerder  
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 578 toevoeging: Deze ondersteuning kan variëren van bemiddeling naar (vrijwilligers-) werk, een stage, 
omscholing of de ontwikkeling van competenties zoals (digitale/Nederlandse taal-) vaardigheden.  
 
Regel 580 verwijderen/toevoegen: Ons uitgangspunt is daarbij dat de initiatieven leiden tot duurzame banen. 
Het uitgangspunt dient daarbij te zijn dat de initiatieven leiden tot duurzame banen dan wel tot (weer) actief 
deelnemen aan de maatschappij. 
 

 
Toelichting: 
 
Goede Nederlandse taalvaardigheden zijn noodzakelijk voor de arbeidsmarkt. 
 
Vrijwilligerswerk komt er in deze alinea nogal bekaaid af. Ook het (weer) deelnemen aan de maatschappij  
dient een doel te zijn van het begeleiden naar vrijwilligerswerk. 
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Amendement 1.31 
Onderwerp De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het begeleiden naar werk 
Indiener Ruben Kuijper 
Woordvoerder Ruben Kuijper 
Advies Neutraal 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 584 toevoeging: De gemeente heeft zelf een voorbeeldfunctie bij het aannemen van mensen met een 
arbeidsbeperking. 
 

 
Toelichting: 
 
In het kader van de Participatiewet is er landelijk een banenafspraak gemaakt. Het bedrijfsleven en de 
overheid moet samen uiterlijk in 2026 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Cijfers 
laten zien dat de banenafspraak tot nu toe niet gehaald wordt door de overheid. Uit de cijfers blijkt niet of dit 
ook geldt voor Den Haag. Studenten merken echter dat de gemeente nog te vaak mensen afwijst op basis van 
een handicap. Los van de verplichting, moet de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen bij het aannemen 
van mensen met een arbeidsbeperking. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.32 
Onderwerp De gemeente als opdrachtgever 
Indiener Werkgroep Samenleven 
Woordvoerder  
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 597 toevoeging: De gemeente Den Haag is een grote opdrachtgever in de regio en creëert dus veel 
werk. Wij streven ernaar dat de gemeente offertes beoordeelt op basis van goed werkgeverschap waarbij er 
een verantwoorde balans is tussen de prijs en de kwaliteit van de te verlenen diensten en de 
arbeidsomstandigheden van de betrokken werknemers. We Daarnaast willen dat de gemeente offertes blijft 
beoordelen op basis van het opgegeven ‘social return’ van degene die het werk wil uitvoeren. 
 

 
Toelichting: 
 
De gemeente heeft als grote opdrachtgever vaak te maken met aanbestedingen. Er is een risico dat men 
voornamelijk kijkt naar de prijs van de offerte, hetgeen ten koste kan gaan van veiligheid, kwaliteit en 
arbeidsomstandigheden. 
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4. De stad die armoede aanpakt 
 

Amendement 1.33 
Onderwerp Voorkomen en bestrijden van schulden 
Indiener Werkgroep Samenleven 
Woordvoerder  
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Rgel 615 toevoeging: Door middel van financiële educatie te integreren binnen de bestaande vakken op de 
basisschool en middelbare school en voorlichting op scholen, in buurthuizen en bij maatschappelijke 
organisaties willen we bewustzijn 616 creëren en handvaten aanreiken om schulden te voorkomen. 
 

 
Toelichting: 
 
Onderdeel van het preventiebeleid dient ook te zijn dat kinderen al jong leren om te gaan met geld en hoe je 
dat moet beheren. Alleen met eenmalig een uurtje voorlichting krijg je dat niet voor elkaar. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.34 
Onderwerp Voorkomen en bestrijden van schulden 
Indiener Werkgroep Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Wouter Touw 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 621 toevoeging: D66 wil dat de gemeentelijke organisatie geen extra barrières opwerpt bij 
armoedeproblematiek. Hulp bij financiën, maar ook bijstand moet niet belemmerd worden door onnodige 
bureaucratie en ingewikkelde juridische taal. De gemeente is zo toegankelijk mogelijk bij financiële 
ondersteuning en dienstverlening en houdt daarbij rekening met mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven. 
 

 
Toelichting: 
 
2.3 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Ook in Den Haag is de groep mensen 
die moeilijk meekomt groot. Deze groep maakt veel gebruik van voorzieningen, maar haakt ook eerder af als 
het gecompliceerd wordt (meerdere instanties, meerdere mensen en meerdere regelingen aan de orde zijn). 
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Amendement 1.35 
Onderwerp  
Indiener Werkgroep samenleven 
Woordvoerder  
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 625 wijziging/toevoeging: Wanneer schulden bij bijvoorbeeld woningcorporaties en nutsbedrijven vroeg 
bijvoorbeeld binnen twee maanden worden gesignaleerd en aangepakt, kan erger worden voorkomen 
 

 
Toelichting: 
 
Een termijn aangeven is beter dan de multi interpretabele omschrijving `vroeg`. Als er twee maanden geen 
huur, gas licht en water betaald is, zijn de schulden al aanzienlijk. 
Hoe eerder er ingegrepen kan worden hoe sneller de problemen op te lossen zijn. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.36 
Onderwerp Vroege signalering schulden 
Indiener Werkgroep samenleven 
Woordvoerder  
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 627 toevoeging: De incassopraktijk zal hier beter op moeten worden gericht zodat er afspraken gemaakt 
kunnen worden met de debiteur en op aanvraag hulp kan worden geboden bij het regelen van de financiën.  
 

 
Toelichting: 
 
Ondersteuning bij schuldsituaties komt vaak te laat op gang waardoor de schulden onoverkomelijk hoog 
worden en de schuldenaren mentaal en fysiek tot niets meer in staat zijn. Met dit voorstel proberen wij de hulp 
in een vroeger stadium aan te bieden waardoor hopelijk erger voorkomen kan worden. 
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Amendement 1.37 
Onderwerp Laat ook part-time werken lonen 
Indiener Ruben Kuijper 
Woordvoerder Ruben Kuijper 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 644 toevoeging: We vinden dat mensen in de bijstand de kans moeten krijgen om een 
(om)scholingstraject of studie te volgen, of om een onderneming te starten of €200 per maand bij te verdienen 
(onder minder strenge voorwaarden), zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. 
 

 
Toelichting: 
 
Niet iedereen krijgt vanuit de bijstand zomaar een fulltime functie aangeboden. Uitkeringsgerechtigden die 
deeltijd gaan werken gaan er financieel nauwelijks op vooruit. Het systeem geeft hier geen goede prikkels. 
Helaas blijven mensen hierdoor langer in de bijstand zitten dan nodig is. Mede hierom zijn een aantal andere 
gemeenten (o.a. Tilburg, Groningen en Wageningen) hiermee aan het experimenteren.  
Daarnaast maakt dit amendement de originele tekst consistenter. Zo zou iemand volgens de originele tekst wel 
als ZZP'er mogen bijklussen, maar niet hetzelfde werk doen in loondienst. 
 
Noot: Door ruimte in de participatiewet mogen bijstandsgerechtigden maximaal €200 bijverdienen. Dit is echter 
voor een beperkte periode en mag maximaal 25% van het inkomen behelzen. Door een AMvB is dit voor 
experimenten echter opgerekt naar een periode van twee jaar en 50% van het inkomen. Dit biedt een kans 
voor D66 Den Haag om bijstandsgerechtigden te helpen en de armoedeval te verkleinen. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.38 
Onderwerp Basisinkomen  
Indiener Itai Cohn 
Woordvoerder Itai Cohn 
Advies Ontraden 
Toelichting We erkennen dat landelijk de motie over het basisinkomen heeft aangenomen waarmee 

gemeentelijke experimenteren met het basisinkomen ondersteund wordt. Echter wij 
achten Den Haag geen geschikte stad om op dit moment het experiment in te voeren, 
mede gezien de wettelijke mogelijkheden. 

 
Amendement: 
Regel 646 toevoeging: Daarnaast wil D66 een twee jaar durend experiment uitvoeren om ervaringen op te 
doen met basisinkomen. Dit experiment zal in samenwerking met een wetenschappelijke instelling worden 
uitgevoerd. De omvang van de testgroep zal voldoende omvangrijk zijn om valide conclusies te kunnen 
trekken. 
 

 
Toelichting: 
 
Toelichting: Verwijzing naar de tekst uit het amendement in het landelijke verkiezingsprogramma wat n.a.v. 
een opgestelde motie door mij en Jan Peter was aangenomen. 
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Amendement 1.39 
Onderwerp Schoolontbijt 
Indiener Werkgroep Samenleven 
Woordvoerder  
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 659 toevoeging: Daarom willen wij het schoolontbijt introduceren voor alle kinderen die zonder ontbijt 
naar school gaan zodat ieder kind  goed en geconcentreerd met de schooldag kan beginnen 
 

 
Toelichting: 
 
Het is niet nodig dit op alle scholen te doen 
 

 
  



 

  

5. De culturele stad  
 

Amendement 1.40 
Onderwerp Evenementenbeleid 
Indiener Caroline de Jong-Boon 
Woordvoerder Caroline de Jong-Boon 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 758 toevoeging: Door de gemeente goedgekeurde vergunningen worden zo spoedig mogelijk na de 
aanvraag ter inzage gelegd voor een maand. Er komt een beleid voor evenementen en markten in de 
groengebieden/ parken. 
 

 
Toelichting: 
 
In de Agenda Groen is een evenementenpaspoort beloofd voor de groengebieden, maar dat is er nog niet. Er 
is een risico van overlast voor de gewone gebruikers van parken, omwonenden en de natuur. Dit jaar zijn 
evenementen omgedoopt tot markten, hoewel het in feite op hetzelfde neer komt. Vergunningen worden laat, 
of niet, ter inzage gelegd. 
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6.  De gezonde stad met goede zorg 
 

Amendement 1.41 
Onderwerp Mens centraal en niet de ziekte 
Indiener Werkgroep Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Friso Raemaekers 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 775 wijziging/toevoeging: We investeren dan ook in preventie: voorkomen is beter dan genezen. 
Gezond eten en bewegen zijn hierbij de sleutel. D66 stelt de mens centraal en niet de ziekte. We investeren 
dan ook in het kunnen voeren van eigen regie in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen 
van het leven. We willen meer nadruk op preventie. Niemand wil ziek zijn en daarom moeten we de kans dat 
iemand het wordt zo klein mogelijk maken. Dat doen we door roken te ontmoedigen en gezond eten, sport en 
bewegen aan te moedigen.  
 

 
Toelichting: 
 
De WHO definieert gezondheid als ‘een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet 
slechts het ontbreken van ziekte of gebrek’ (WHO, 1948). Sinds invoering is het vaak bekritiseerd maar nooit 
gewijzigd. Echter, 'compleet welbevinden' is haast onbereikbaar en tevens stimuleert het onbedoeld de 
medicalisering van de zorg. De alternatieve definitie van gezondheid sluit aan bij de huidige uitdagingen: 
'Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, 
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.' (Huber, 2009). Hierin staat de mens centraal en niet de 
ziekte. Tevens ervaren patiënten dat veerkracht en het kunnen voeren van eigen regie een essentieel aspect 
van gezondheid is. 
 
Voor wat betreft de laatste drie zinnen: dit is het landelijk geformuleerde standpunt van D66, uitgesproken door 
Pia Dijkstra (bron: https://youtu.be/miQXk9a8Y1A) 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.42 
Onderwerp Kwaliteitsnormen 
Indiener Werkgroep Zorg & Welzijn  
Woordvoerder Bas Peeters 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 780 wijziging/toevoeging: De gemeente gaat een actieve rol nemen in de kwaliteitseisen die horen te 
gelden in de zorg.  actief sturen op het naleven van kwaliteitsnormen bij zorgaanbieders. 
 

 
Toelichting: 
 
Over de kwaliteitseisen die horen te gelden in de zorg gaat de gemeente niet (alleen), maar de gemeente kan 
hier in de contractering van aanbieders wél actief op sturen. 
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Amendement 1.43 
Onderwerp Ontdoen van schotten in gezondheidszorg 
Indiener Werkgroep Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Bas Peeters 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 783 toevoeging: De gemeente streeft naar goede samenwerking zodat Hagenaren geen last hebben 
van de schotten tussen gemeentelijk gefinancierde zorg, zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg en er 
daarnaast geen onnodige bureaucratische kosten ontstaan. 
 

 
Toelichting: 
 
D66 gelooft in het denken en kijken over grenzen en schotten heen (denk en handel internationaal). In het 
Nederlandse zorgsysteem zitten diverse schotten tussen de financieringsstromen. Cliënten en patiënten die 
aan de randen van de financieringsstromen zitten, vallen vaak tussen wal en schip. D66 moet actief pleiten 
voor samenwerking met uitvoerders van de andere financieringsstromen (zorgverzekeraars en zorgkantoren) 
om dit te voorkomen. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.44 
Onderwerp Jeugdhulp ipv jeugdzorg 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Bas Peeters 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 785 wijziging: vervang in het gehele document jeugzorg met jeugdhulp 
 

 
Toelichting: 
 
Jeugdzorg dekt minder dan jeugdhulp, de gemeente is met de invoering van de Jeugdwet verantwoordelijk 
voor het hele jeugdhulpdomein, niet enkel de jeugdzorg. Binnen Nederland is jeugdhulp dan ook de 
gebruikelijke term aan het worden om aan dit bredere domein te refereren. 
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Amendement 1.45 
Onderwerp Sociaal-maatschappeliijk werker 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Suzanne Bierkens 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 787 wijziging/toevoeging: We pleiten voor het aanstellen van sociaal maatschappelijk werkers ervoor dat 
een sociaal-maatschappelijk werker aanwezig is op alle Haagse scholen om deze taak te vervullen 
 

 
Toelichting: 
 
Gebruik van de term ‘aanstellen’ schept verwarring waar de maatschappelijk werker in dienst is en wie de 
persoon aanstuurt. De maatschappelijk werker moet in elk geval niet uit het bestaande budget van scholen 
worden gehaald. Dat moet direct aan onderwijs worden besteed. Beter als de gemeente de financiering van de 
maatschappelijk werker op zich neemt. Leraren worden ontlast doordat de maatschappelijk werker optreedt als 
vraagbaak, ondersteuner en verbindingsofficier naar de hulpverlening. 
 
Vandaar omgezet in ‘aanwezig’. Want het idee om een maatschappelijk werker op scholen te hebben en korte 
lijnen te hebben naar hulpverlening is natuurlijk op zich uitstekend. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.46 
Onderwerp Meerjaren contracten 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Elwin Lammers 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 791 toevoeging: We vertrouwen op de professionals in de jeugdzorg. Er worden meerjarencontracten 
met jeugdhulpaanbieders afgesloten. 
 
 

 
Toelichting: 
 
Als zorgorganisaties ieder jaar moeten vechten om te overleven heeft dit consequenties voor het in (vaste) 
dienst nemen van medewerkers, het opleiden van medewerkers en uiteindelijk de kwaliteit van de geleverde 
zorg. Door meerjarige contracten af te sluiten biedt je als gemeente zorgaanbieders meer zekerheid waardoor 
zij ook kunnen investeren in personeel. Tegelijkertijd behoud je flexibiliteit om voor een andere zorgaanbieder 
te kiezen. 
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Amendement 1.47 
Onderwerp Inkoopcriteria aansluiten bij verslaglegging 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Friso Raemaekers 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 795 toevoeging: De gemeente moet hier als inkoper van zorg actief verantwoordelijkheid nemen en de 
inkoopcriteria aan laten sluiten bij de verslaglegging van de zorgprofessionals 
 

 
Toelichting: 
 
Momenteel wordt ingekocht op ziektes en aantal consulten en uren. Beter is om de eerste stap te nemen naar 
prestatiebekostiging. Om de bureaucratie en regeldruk te verminderen moet hiervoor bij de inkoop van zorg 
gebruik worden gemaakt van de bij zorgorganisaties gebruikelijke terminologie. Het beleidsinstrument sluit dan 
aan bij de uitvoeringspraktijk om te bepalen welke zorg nodig is en om het resultaat van de interventie 
inzichtelijk te maken. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.48 
Onderwerp Afspiegeling samenleving 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Elwin Lammers 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 796 toevoeging: Via de inkoop investeren we ook in scholing, coaching en intervisie van medewerkers. 
Daarnaast willen we dat de medewerkers in de jeugdhulp een goede afspiegeling van de samenleving zijn. 
 

 
Toelichting: 
 
Bij veel groepen van niet-westerse afkomst bestaat het beeld dat jeugdhulp bestaat uit witte ‘hulpverleners’ die 
er alleen maar zijn om zwarte kinderen bij hun ouders weg te halen. Het aantrekken van meer medewerkers 
met een migratieachtergrond kan helpen dit beeld te doorbreken. 
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Amendement 1.49 
Onderwerp casemanager 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Elwin Lammers 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
Na regel 801 toevoeging: Een casemanager is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle zorg en fungeert 
ook als aanspreekpunt voor het kind, diens familie en externe instanties als de school. 
 

 
Toelichting: 
 
In de praktijk lopen zowel de betrokken families als de betrokken instanties en externe instanties er tegenaan 
dat niemand echt de regierol op zich neemt, dat niemand de zorg coördineert en dat er geen aanspreekpunt is. 
Dit leidt tot instanties die langs elkaar heen werken en hierdoor mogelijk dubbel werk doen of juist gaten laten 
vallen. Daarnaast leidt dit tot grote frustraties bij alle partijen. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.50 
Onderwerp Betere diagnostiek 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Elwin Lammers 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 801 toevoeging: Er moet aan het begin van een hulptraject zwaarder worden ingezet op betere 
diagnostiek, waardoor gerichtere verwijzingen mogelijk zijn. Dit voorkomt tijdverlies in de (juiste) behandeling 
en verkleint het risico op calamiteiten doordat te ‘lichte’ hulp is ingezet.  
 

 
Toelichting: 
 
Voorkomen moet worden dat kinderen met een zwaardere problematiek eerst verschillende 'lichte' 
hulptrajecten (moeten) doorlopen, allemaal met hun eigen regels, protocollen en wachttijden, om pas daarna 
de zorg te kunnen krijgen die ze écht nodig hebben. 
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Amendement 1.51 
Onderwerp Leeftijdgrens verlengen 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Bas Peeters 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 803 toevoeging: Jongeren die het nodig hebben krijgen zorg, ongeacht hun leeftijd. Dit doen we deels 
door als gemeente de leeftijdsgrens voor jeugdzorg te verlengen bij bestaande cliënten, maar ook door actief 
samen te werken met zorgverzekeraars en zorgkantoren 
 

 
Toelichting: 
 
D66 gelooft in het denken en kijken over grenzen en schotten heen (denk en handel internationaal). In het 
Nederlandse zorgsysteem zitten diverse schotten tussen de financieringsstromen. Cliënten en patiënten die 
aan de randen van de financieringsstromen zitten, vallen vaak tussen wal en schip. Zeker de overgang van 18- 
naar 18+ is een risicovolle stap, doordat de gemeente hier veelal uit beeld verdwijnt en zorg door andere 
actoren wordt geïndiceerd, gefinancierd en geleverd. D66 moet actief pleiten voor samenwerking met 
uitvoerders van de andere financieringsstromen (zorgverzekeraars en zorgkantoren) om dit te voorkomen. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.52 
Onderwerp Kamers 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Elwin Lammers 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 805 toevoeging: Verder zorgen we ervoor dat er voldoende woningen of kamers zijn voor deze 
jongeren. 

 
Toelichting: 
 
Jongeren hebben niet altijd een appartement of een complete woning nodig waarnaar zij kunnen doorstromen. 
Een kamer in een studentenhuis-achtige setting kan ook een prima oplossing zijn. 
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Amendement 1.53 
Onderwerp Zorg raakt ons allemaal 
Indiener Bruce Siemens 
Woordvoerder Bruce Siemens 
Advies Overnemen 
Toelichting Samen met 1.54 behandelen 

 
Amendement: 
 
Regel 776 toevoeging: De zorg raakt ons allemaal: ouderen, jongeren, hetero’s, LHBTI’s, mensen met een 
beperking, alleenstaanden en samenwonenden/gehuwden. 
 
Regel 810 verwijderen/toevoegen: Hier moet voldoende oog zijn voor de diverse kenmerken van de doelgroep; 
ouderen, mensen met een beperking, alleenstaanden, waaronder ook LHBTI’s, of 
samenwonenden/gehuwden. verschillende gebruikers. 
 

 
Toelichting: 
 
De Wmo wordt niet door iedereen aangevraagd en gebruikt. Om dan toch verschillende doelgroepen (met dat 
woord alleen al heb ik al mijn twijfels) te noemen die wellicht er helemaal geen gebruik van maken, maakt de 
tekst nodeloos wollig. In het voorstel komen de verschillende groepen gebruikers beter tot z’n recht. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.54 
Onderwerp Kenmerken doelgroepen 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Bas Peeters 
Advies Neutraal (samen met 53 behandelen) 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 810 wijziging/toevoeging: Hier moet voldoende oog zijn voor de diverse kenmerken van de doelgroepen 
zoals ouderen, mensen met een beperking, alleenstaanden, waaronder ook LHBTI’s, of en 
samenwonenden/gehuwden. 
 

 
Toelichting: 
 
In de oorspronkelijke tekst lijkt het dat we er alleen zijn voor de alleenstaande LHBTI’s. Dit lijkt ons niet 
wenselijk. Zij kunnen toch net zo goed ‘oudere’ zijn, een beperking hebben of samenwonen/gehuwd zijn? 
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Amendement 1.55 
Onderwerp Beschermde woonvoorzieningen 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Bas Peeters 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 813 wijziging/toevoeging: We willen dat thuiszorginstellingen en woonzorgvoorzieningen beschermde 
woonvoorzieningen mensgericht beleid voeren. 
 

 
Toelichting: 
 
Woonzorgvoorzieningen zijn ouderenzorg-locaties gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg, dit is een 
andere financieringsstroom dan de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente gaat hier niet over. De 
gemeente gaat wel over Beschermd wonen (de oude GGZ-c). 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.56 
Onderwerp Gezondheidswinst inzichtelijk maken 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Friso Raemaekers 
Advies Neutraal 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 816 toevoeging: We willen dat de cliënt veel meer centraal komt te staan en dat gezondheidswinst 
inzichtelijk wordt gemaakt 
 

 
Toelichting: 
 
Cliënttevredenheid is een belangrijke graadmeter of de zorg goed geleverd is (wachttijden, bejegening 
etcetera), daarnaast is gezondheidswinst een meer ‘technische’ graadmeter voor de kwaliteit van de geleverde 
zorg. 
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Amendement 1.57 
Onderwerp Cliënttevredenheid 
Indiener Bruce Siemens 
Woordvoerder Bruce Siemens 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 818 wijziging/toevoeging: Cliënttevredenheid wordt daarom een belangrijk jaarlijks toetsingscriterium bij 
aanbestedingen. Wmo-artikelen dienen, bij afschrijving en reguliere nieuwe aanschaf, vervangen te worden 
door artikelen die kwalitatief beter en veiliger zijn dan de (vervangen) artikelen. 
 

 
Toelichting: 
 
Niet alleen bij aanbestedingen moet op de kwaliteit gelet worden, dat moet altijd gebeuren om de kwaliteit 
hoog te houden en eventueel zelfs te verhogen. Dat moet ook door het vervangen van de wmo-artikelen, zodat 
het veiliger wordt.  
 
Voorbeeld is de scootmobiel. Momenteel wordt via de wmo een 3 wiel scootmobiel uitgeleend, terwijl deze 
bijvoorbeeld op ongelijke vlakken instabiel blijkt. Je zou dus kunnen kijken naar een 4 wiel of zelfs een 5 wiel 
scootmobiel, wat veel stabieler is in gebruik. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.58 
Onderwerp Kwaliteitscontroles 
Indiener werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Bas Peeters 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 826 wijziging/toevoeging: De gemeente gaat er op toezien dat die cliëntenraden goed functioneren en 
voert zorgt voor onafhankelijke kwaliteitscontroles op alle zorg die is uitbesteed. 
 

 
Toelichting: 
 
Er zijn allerhande toezichthouders die onafhankelijke kwaliteitscontroles uitvoeren. Als gemeente moeten we 
dit niet zelf willen gaan uitvoeren, maar juist zorgen voor goede controles door hen die daar verstand van 
hebben. 
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Amendement 1.59 
Onderwerp Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Wouter Touw 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Na regel 827 toevoeging: Net als bij de jeugdhulp, toont de gemeente Den Haag zich een verstandige en 
goede opdrachtgever. Dit houdt in dat bij zowel aanbestedingen als bij inkoop van zorg en dienstverlening ook 
geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van de medewerkers middels scholing en ontwikkeling. Daarnaast gaat de 
gemeente bij de tarieven uit van de dan geldende cao. 
 

 
Toelichting: 
 
In de aanbesteding voor huishoudelijke hulp wordt te eenzijdig op tarief gelet en onvoldoende op kwaliteit. Dit 
is een landelijk probleem. Goede zorg en ondersteuning kost geld.  Met bovenstaande toevoeging garandeert 
de gemeente nette tarieven en kwaliteit. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.60 
Onderwerp Assistentiehond 
Indiener Bruce Siemens 
Woordvoerder Bruce Siemens 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 830 toevoeging: Kinderen (en volwassenen) met een stoornis in het autisme spectrum kunnen baat 
hebben bij een assistentiehond, maar het komt voor dat zij bij de zorgverzekeraar bot vangen. Wij vinden dat 
de gemeente op diverse manieren moet kunnen inspringen, wanneer de aanvragers voldoen aan helder 
gestelde normen. 
 

 
Toelichting: 
 
ADL-honden, signaalhonden en blindengeleidehonden worden door de zorgverzekeraar vergoed, indien er aan 
geldende -zeer strenge- normen voldaan wordt. Assistentiehonden blijken niet altijd vergoed te worden vanuit 
de zorgverzekering en daar zijn de mensen met een stoornis in het autistisch spectrum de dupe van, terwijl zij 
er wel baat van kunnen hebben. 
 
Aan de normen kunnen vergoedingen vanuit de Wmo gehangen worden, uiteenlopend van een financiële 
bijdrage in de aanschaf tot het uitlenen van een assistentiehond. De vergoeding vanuit de Wmo schijnt in 
sommige gemeenten wel te bestaan, al heb ik dat via het televisieprogramma Kassa te weten moeten komen. 
14070 gebeld en daaruit kwam naar voren dat er geen normen zijn en dat de Wmo-consulent zonder normen 
tot een beoordeling dient te komen, wat neerkomt op willekeur.  
 
Het doel: in Den Haag de vergoeding, na voldoen aan helder gestelde normen welke online te vinden zijn en 
op te vragen zijn via 14070, voor een assistentiehond via de Wmo invoeren. 
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Amendement 1.61 
Onderwerp Verklaring Omtrent het Gedrag 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Betty Aardewerk 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 830 toevoeging: De gemeente moet de gemaakte afspraken over goed werkgeverschap met 
zorgaanbieders handhaven te beginnen door ook voor verzorgenden die via een PGB werken een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht te stellen. 
 

 
Toelichting: 
 
Ieder die met kwade of frauduleuze bedoelingen in de zorg wil werken doet dat nu via een PGB-constructie. 
Daar kun je met een strafblad nog steeds terecht, terwijl deze mensen wel vaak 1-op-1 bij (vaak kwetsbare) 
particulieren werken. De controle op mensen die via een PGB-constructie werken, is problematisch. Sinds 1 
januari 2017 is in de thuiszorg een VOG verplicht. De enige uitzondering hierop zijn nu nog mensen die 
werken via een PGB-constructie. Ik had hierover overigens contact met Veilig Thuis Haaglanden en zij zijn hier 
groot voorstander van. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.62 
Onderwerp Wijkverpleegkundige als kwartiermaker  
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Friso Raemaekers 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 836 wijziging/toevoeging: Wanneer er een hulpvraag is, D66 wil dat de wijkverpleegkundige als 
kwartiermaker blijft worden ingezet. Deze blijft dan de indicatie stellen en opschalen naar verdere 
specialistische hulp indien nodig. Verder is het belangrijk dat er door de zorgaanbieder snel in contact wordt 
getreden met de zorgvrager. 
 

 
Toelichting: 
 
Dit is de landelijk geformuleerde standpunt van D66. Bron: https://d66.nl/standpunt-over/patient-centraal 
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Amendement 1.63 
Onderwerp Verzorging 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Lisanne van der Weijden 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 847 wijziging: Dat leidt tot hoogwaardige zorg en goede, persoonlijke verzorging voor cliënten. Vooral 
ouderen zijn hierbij gebaat. 
 

 
Toelichting: 
 
Iedereen is gebaat bij hoogwaardige zorg en goede, persoonlijke verzorging. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.64 
Onderwerp Zorg beter maken 
Indiener Werkgroep Zorg & Welzijn  
Woordvoerder Bas Peeters 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 851 toevoeging: Innovaties in de zorg kunnen de zorg beter maken. De gemeente kan hier een 
aanjagende rol in spelen. 
 

 
Toelichting: 
 
De gemeente Den Haag kan zorgaanbieders bij elkaar brengen om gezamenlijk tot innovatieve oplossingen te 
komen voor de inwoners van onze stad. Door hierin als aanjager te fungeren, zullen zij elkaar mogelijk 
gemakkelijker dan wel sneller vinden. 
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Amendement 1.65 
Onderwerp Nieuw soort zorginstelling 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Friso Raemaekers 
Advies Ontraden  
Toelichting  

 
Amendement: 
Regel 855 toevoeging: We willen dat er meer pilots komen voor innovatieve oplossingen bij Haagse 
zorgprofessionals in samenwerking met zorgverzekeraars. D66 pleit voor een nieuw soort zorginstelling tussen 
de eerste en tweede lijn, waar 'laagcomplexe' medische zorg geleverd kan worden. 
 

 
Toelichting: 
 
Dit is de landelijk geformuleerde standpunt van D66. Bron: https://d66.nl/standpunt-over/patient-centraal 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.66 
Onderwerp Mobiele mindervalide 
Indiener Bruce Siemens 
Woordvoerder Bruce Siemens 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
Regel 869 wijziging/toevoeging: Goed openbaar vervoer en goede fiets- en voetpaden voor de doelgroep zijn 
belangrijk om verbonden te blijven met hun omgeving 
 
De mobiele mindervalide 
Wij vinden dat iedereen in Den Haag mee moet kunnen doen, ongeacht eventuele beperking. Daarom willen 
we een aantal voorzieningen verbeteren. Alle gebouwen met een publieke functie dienen gemakkelijk voor 
iedereen te betreden te zijn. Bij infrastructurele herininrichtingen en ontwikkelingen wordt rekening gehouden 
met voldoende invalideparkeerplaatsen, de breedte en begaanbaarheid van en opgangen naar voet- en 
fietspaden. Geschikte voet- en fietspaden in combinatie met goed toegankelijk openbaar vervoer zorgen 
ervoor dat mindervaliden verbonden kunnen blijven met hun omgeving. 
 

 
Toelichting: 
 
Wij hebben geen aparte paragraaf voor over mindervaliden en dat is wel iets wat gemist wordt, zo bleek uit 
gesprekken op straat. 
Bij voorzieningen kun je bijvoorbeeld denken aan speciale parkeerplaatsen waar het gemakkelijk wordt om 
snel in en uit te stappen. Ook zou je kunnen denken bij stadsdeelkantoren en het stadhuis aan een perron 
waar mensen droog kunnen wachten. Speciale faciliteiten: bijv. haltes waar mensen droog kunnen wachten, 
een perron om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. Noem het maar op. 
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Amendement 1.67 
Onderwerp Zorg voor kwetsbare groepen 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Elwin Lammers 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 879 wijzigen/toevoeging: Deze groep  Een deel van deze groep heeft geen toegang tot zorg of ontwijkt 
deze. 
 

 
Toelichting: 
 
Dit geldt niet voor de hele groep. 
 

 
  



 

  

Amendement 1.68 
Onderwerp Terreinen rondom ziekenhuizen worden rookvrij 
Indiener Ruben Kuijper 
Woordvoerder Ruben Kuijper 
Advies Neutraal 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 897 toevoeging: Ook is de inzet om de terreinen rondom de ziekenhuizen rookvrij te maken. 
 

 
Toelichting: 
 
Roken is niet meer van deze tijd en moet op zoveel mogelijk openbare plekken verboden worden. 
Ziekenhuizen hebben hierin een hoge prioriteit. Op het terrein rondom ziekenhuizen lopen veel zieke patiënten 
rond, die niet gebaat zijn bij sigarettenrook van anderen. Het terrein rondom de ziekenhuizen rookvrij maken is 
daarom een must om de gezondheid niet verder te verslechteren. Dit wil niet zeggen dat het roken rondom een 
ziekenhuis helemaal verboden moet worden, maar alle patiënten, medewerkers en bezoekers zouden buiten 
moeten kunnen lopen zonder tabakslucht in te ademen. Andere steden hebben al besloten om het terrein 
rondom ziekenhuizen rookvrij te maken, Den Haag kan hierin niet achter blijven. 
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Amendement 1.69 
Onderwerp Rookoverlast 
Indiener Werkgroep  Zorg & Welzijn 
Woordvoerder Elwin Lammers 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 897 wijziging/toevoeging: We zetten in op het rookvrij maken van openbare ruimtes zoals sportvelden 
en pleinen, speelpleinen en terrassen. 
 

 
Toelichting: 
 
Niet alleen op sportvelden en speelpleinen is het van belang dat we kinderen beschermen tegen schadelijke 
rookoverlast en hen laten zien dat roken niet de norm is. Dit geldt ook voor andere openbare ruimtes, zoals 
terrassen. Het is bovendien daar dat de meeste mensen overlast van roken ervaren. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.70 
Onderwerp Obesitas 
Indiener Werkgroep Zorg en Welzijn 
Woordvoerder Lisanne van der Weijden 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 895 wijziging/toevoeging: Samen met zorgverzekeraars gaan we kijken of er een pilot gestart kan 
worden tegen het voorkomen van obesitas om obesitas te voorkomen.  
 

 
Toelichting: 
 
Het woord voorkomen kan afhankelijk van waar de klemtoon gelegd wordt twee verschillende betekenissen 
hebben. Ik denk niet dat we als D66 Den Haag obesitas willen aanmoedigen, maar dat we ons moeten 
hardmaken om obesitas te voorkómen. 
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7. De stad in beweging  
 

Amendement 1.71 
Onderwerp Meer en vaker bewegen 
Indiener Susanne Dallinga 
Woordvoerder Susanne Dallinga 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 917 wijziging/toevoeging: Mensen die frequent sporten zijn gezonder en gelukkiger. We willen ervoor 
zorgen dat iedereen minimaal één keer per week beweegt. Mensen die frequent sporten profiteren van vele 
gezondheidsvoordelen, zoals een kleinere kans op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. 
We streven ernaar dat alle inwoners van Den Haag minimaal tweeenhalf uur bewegen per week, verspreid 
over een aantal dagen 
 

 
Toelichting: 
 
Wanneer het gaat om beweging, is de inzet van één keer per week veel te weinig om het effectief te laten zijn. 
De Gezondheidsraad stelt terecht een hogere eis van minimaal tweeënhalf uur matige tot intensieve beweging 
per week, verspreid over een aantal dagen. Voor kinderen geldt dat dit minimaal een uur per dag zou moeten 
zijn. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.72 
Onderwerp Meer en vaker bewegen 2 
Indiener Susanne Dallinga 
Woordvoerder Susanne Dallinga 
Advies Neutraal 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 923 wijziging/toevoeging: Fietsen is een eenvoudige manier om in beweging te zijn en stimuleren we 
dan ook door het aantrekkelijker maken van fietsroutes. Fietsen is een eenvoudige manier om meer te 
bewegen. Dit stimuleren we dan ook door fietsroutes veilig en toegankelijk te maken. 
 

 
Toelichting: 
 
Als het gaat om het stimuleren van beweging op de fiets, voldoet een “aantrekkelijke” fietsroute niet. In Den 
Haag is het belangrijker dat de fietsomstandigheden beter worden, zoals een veilige plek om te fietsen en een 
toegankelijk fietspad voor alle gebruikers – vooral voor kinderen, ouderen en minder-validen. 
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Amendement 1.73 
Onderwerp Ooievaarspas voor alle studenten 
Indiener Christiaan Wever 
Woordvoerder Christiaan Wever 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 926 toevoeging: Daarom willen wij dat de Ooievaarspas voor alle studenten op alle opleidingsniveaus 
beschikbaar moet zijn. 
 

 
Toelichting: 
 
Op dit moment alleen beschikbaar voor studenten op het MBO en niet op HBO of Universiteit. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.74 
Onderwerp Beginnen bij de jeugd [A] 
Indiener Susanne Dallinga 
Woordvoerder Susanne Dallinga 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 928 wijziging/toevoeging: Bijna 1 op de 7 kinderen heeft tegenwoordig overgewicht. Bewegen is één van 
de oplossingen hiervoor en voorkomt ernstigere gezondheidsproblemen op latere leeftijd Eén op de vijf 
kinderen in Den Haag heeft overgewicht. Bewegingsprogramma’s zijn belangrijk bij het aanpakken van 
overgewicht, maar ook ter preventie van ernstige gezondheidsproblemen in de toekomst 
 

 
Toelichting: 
 
Landelijk klopt het cijfer van 1 op de 7, maar in Den Haag ligt het percentage kinderen met overgewicht hoger. 
Dat blijkt uit cijfers van het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Dit maakt de urgentie om meer te doen aan 
preventie alleen maar groter.  
Beweging is niet alleen een oplossing, het is ook een vorm van preventie. Zowel in het voorkomen van 
overgewicht bij een volgende generatie, als bij het terugdringen van aanwezig overgewicht zodat op volwassen 
leeftijd geen ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. 
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Amendement 1.75 
Onderwerp Beginnen bij de jeugd [B] 
Indiener Susanne Dallinga 
Woordvoerder Susanne Dallinga 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 931 wijziging/toevoeging: In het Haagse basisonderwijs willen we daarom dat ieder kind drie keer 
minimaal twee uur per week sport onder begeleiding van een vakleerkracht, en daarnaast meer ruimte krijgt 
voor sport en spel binnen en buiten het klaslokaal 
 

 
Toelichting: 
 
Onderzoek van het Mulier Instituut heeft uitgewezen dat een richtlijn van minimaal drie uur gymles per week (in 
een gymlokaal of buiten op het veld) door een vakleerkracht een zeer kostbare doelstelling is, die zelfs met 
subsidie van de gemeente lastig te realiseren is. Ook omdat er vaak simpelweg te weinig gymlokalen 
beschikbaar zijn, en omdat er (nog) niet voldoende vakleerkrachten zijn om deze uren op te vangen. De D66 
Thema-afdeling Sport heeft er daarom voor gepleit om in te zetten op minimaal twee uur gym per week door 
een vakleerkracht, en daarnaast meer ruimte te bieden aan beweging buiten de reguliere gymlessen. Er zijn 
op verschillende plekken in Nederland al pilots geweest om meer beweging tijdens de standaardlessen in het 
klaslokaal in te bouwen. Bovendien zou de schoolomgeving (pleinen, grasvelden) zich meer kunnen lenen 
voor sport en spel. Hierbij kan óf de vakleerkracht, óf een buurtsportfunctionaris de rol van begeleider op zich 
nemen. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.76 
Onderwerp Verlaag de drempel en werk samen 
Indiener Christiaan Wever 
Woordvoerder Christiaan Wever 
Advies Ontraden 
Toelichting  

 
Amendement: 
Regel 976 wijziging/toevoeging: We willen dat alle informatie daarover voor Hagenaars beschikbaar is via een 
overzichtelijke gratis sportapp. Door middel van deze app kunnen Hagenaars optimaal gebruik maken van de 
vele mooie sportmogelijkheden die de stad biedt. Informatie over de persoonlijke voordelen en sportaanbod is 
zo namelijk eenvoudig te vinden.  Om gebruik te kunnen maken van alle prachtige faciliteiten en de drempel 
voor mensen in Den Haag te verlagen dient er meer samenwerking tussen de belangrijkste partijen te komen. 
De gemeente, scholen, werkgevers en sportverenigingen dienen de samenwerking op te zoeken en de dialoog 
aan te gaan. Het moet voor studenten en werknemers mogelijk zijn eenvoudiger na of tijdens werk en studie te 
sporten. Door betere afspraken tussen de verschillende partijen wordt deze drempel verlaagd. Daarbij kan 
daardoor op het werk en de studie meer aandacht gegeven worden aan bewegen en sporten gedurende de 
dag. We willen daarbij dat alle informatie over alle faciliteiten voor Hagenaars beschikbaar is via een 
overzichtelijke gratis sportapp. Door middel van deze app kunnen Hagenaars optimaal gebruik maken van de 
vele mooie sportmogelijkheden die de stad biedt. Hierdoor is informatie over de persoonlijke voordelen en 
sportaanbod eenvoudiger te vinden 
 

 
Toelichting: 
 
Hierbij blijft de app bestaan maar wordt alsnog voorgesteld om de samenwerking te verbeteren zodat er een 
verlaging van de drempel plaatsvindt.   
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Amendement 1.77 
Onderwerp Sportevenementen 
Indiener Susanne Dallinga 
Woordvoerder Susanne Dallinga 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 992 wijziging/toevoeging: Van dat laatste zijn de Stadsspelen (het sportfestival van Den Haag) een mooi 
voorbeeld dat we graag verder willen uitbreiden.  Daarom is het belangrijk dat we blijven werken aan Den 
Haag als sportstad door jaarlijks grote evenementen te organiseren, zowel op topniveau als voor de 
recreatiesport. In 2018 is Den Haag een van de speelsteden van het EK beachvolleybal en de WK zitvolleybal, 
en zal de finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen zijn. Op recreatief niveau zijn de Stadsspelen (het 
sportfestival van Den Haag) een mooi voorbeeld dat we graag willen uitbreiden.  

 
Toelichting: 
 
Het punt “grote sportevenementen” wordt wel genoemd, maar niet toegelicht. Dit terwijl er juist voor 2018 een 
paar grote evenementen zijn binnengehaald.   
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.78 
Onderwerp Faciliteren kun je leren 
Indiener Christiaan Wever 
Woordvoerder Christiaan Wever 
Advies Overnemen 
Toelichting Behandelen met volgende amendement 

 
Amendement: 
 
Regel 997 toevoeging: Sport dient ook makkelijk toegankelijk te zijn voor mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking en chronisch zieken. Sportverenigingen moeten met behulp van de gemeente ervoor 
zorgen dat de aangeboden faciliteiten ook bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Vervoer van en naar 
sportaccommodaties speelt hierbij ook een belangrijke rol en vraagt extra aandacht. 
 

 
Toelichting: 
 
Overstap naar het vervoer gaat te gemakkelijk, dient ook aandacht gevraagd te worden voor de faciliteiten bij 
de sportverenigingen, hier valt veel te verbeteren. 
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Amendement 1.79 
Onderwerp Toegankelijke sport 
Indiener Susanne Dallinga 
Woordvoerder Susanne Dallinga 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 999 toevoeging: Vervoer van en naar sportaccommodaties speelt hierbij een belangrijke rol en vraagt 
extra aandacht. Maar ter plekke moeten voorzieningen aanwezig zijn voor mensen met een beperking, zoals 
voldoende invalide parkeerplaatsen, de aanwezigheid van liften, en toegankelijke invalidentoiletten 
 

 
Toelichting: 
 
Het is nog lang niet vanzelfsprekend dat sportaccommodaties eenvoudig toegankelijk zijn voor mensen met 
een beperking. Dat uit zich bijvoorbeeld in beperkte parkeerruimte voor minder-validen en niet-toegankelijke 
tribunes of andere ruimtes die alleen met de trap te bereiken zijn. Willen we de sportparticipatie en het contact 
met sport voor mensen met een beperking vergroten, dan moeten dit soort basisvoorzieningen op orde te zijn. 
 

 
  



 

  

8. De vrije en veilige stad  
9.  De stad van iedereen  
 

Amendement 1.80 
Onderwerp Iedere wijk zijn eigen trekpleister 
Indiener Werkgroep Samenleven 
Woordvoerder  
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 1102 wijziging/toevoeging: Daarom willen we niet enkel versiering in de straten met aandacht voor 
Sinterklaas en Kerst, maar ook op voor andere culturele feestdagen zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest, Holi en 
Keti Koti 
 

 
Toelichting: 
 
Bij sommige andere culturele feestdagen is versiering van de straten of in huis niet gebruikelijk, de 
voorgestelde tekst is breder en dekt meer. Door toevoeging van `bijvoorbeeld` blijft ook de mogelijkheid tot 
aandacht voor andere culturele feestdagen open. 
 

 
  



.89. 

 
Amendement 1.81 
Onderwerp Intolerantie tolereren we niet 
Indiener Werkgroep Samenleven 
Woordvoerder  
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 1146 wijziging: Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en haatzaaien is in onze stad geen plaats. 
 

 
Toelichting: 
 
Deze woorden voegen niets toe maar lijken wel met de vinger naar een bepaalde bevolkingsgroep te wijzen. 
Anders zou ook iets als “moslimhaat” toegevoegd moeten worden. 
 

 
  



 

  

 
Amendement 1.82 
Onderwerp Gelijke kansen [A] 
Indiener Werkgroep Samenleven 
Woordvoerder  
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 1150 wijziging: Voor discriminatie is in Den Haag geen plaats. 
 

 
Toelichting: 
 
Dit is herhaling van regel 1146.  
 

 
  



.91. 

 
Amendement 1.83 
Onderwerp Gelijke Kansen [B] 
Indiener Werkgroep Samenleven 
Woordvoerder  
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 1152 wijziging/toevoeging: Dit maakt de cijfers omtrent discriminatie betrouwbaarder, waardoor de 
aanpak daadkrachtiger kan worden. Op basis van betrouwbare cijfers kan de aanpak van discriminatie beter 
worden.  
 

 
Toelichting: 
 
Op deze manier wordt de bedoeling van het voorontwerp beter weergegeven. 
 

 
  



 

  

10.  De betrokken gemeente  
 

Amendement 1.84 
Onderwerp Open bestuurscultuur 
Indiener Pauline van der Vorm 
Woordvoerder Pauline van der Vorm 
Advies Overnemen 
Toelichting  

 
Amendement: 
 
Regel 1175 wijziging/toevoeging: Hoe eerder we Hagenaren betrekken bij beslissingen, hoe groter het 
draagvlak voor de betrokkenheid bij het uiteindelijke plan. laten meedenken en meeschrijven bij beslissingen, 
hoe beter het uiteindelijke plan en het draagvlak ervoor. Dit dient op alle vlakken te gebeuren: herinrichtingen, 
bouwplannen, nieuw of aangepast beleid, etc. Onderzocht dient te worden welke moderne 
communicatiemiddelen gebruikt kunnen worden om deze participatie vorm te geven. 

 
Toelichting: 
 
Een sociaal betrokken gemeente kan draagvlak creëren voor plannen en wijzigingen door bewoners hier in 
een zo vroeg mogelijk stadium bij te betrekken.  
 
Het organiseren van bewonersbijeenkomsten is niet altijd de beste vorm en mag niet op zichzelf staan. Hoe 
meer mensen zelf kunnen meedenken en meeschrijven, des te aannemelijker is het dat de plannen 
verwelkomd worden en geaccepteerd worden. 
 

 

11. De financieel gezonde stad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


