
Spreektekst Jaarrekening 2017 – Hanneke van der Werf 

 

Met een nieuwe college bestaande uit een aantal oud-raadsleden,  

Kijken we vanmiddag terug op het beleid van het college van vorig jaar. 

En dat met een aantal oud-collegeleden in de oppositiebankjes. 

Volgt u het nog? Het is een bijzondere dag!  

 

Voorzitter, we mogen blij zijn met hoe Den Haag ervoor staat.  

We hebben flink geïnvesteerd in een duurzame stad,  

beter onderwijs en een sterke economie.  

En dat terwijl we de lasten laag hebben gehouden voor onze inwoners.  

 

Dat deed D66 samen met de PvdA, HSP, VVD en CDA. 

En hoewel ieder z’n eigen accenten gaf en eigen kleuren heeft,  

Wat, dat durf ik hier best toe te geven,  

weleens voor een pittig gesprek zorgde, 

wil ik bij deze vooral mijn dank uitspreken  

voor vier jaar prettige samenwerking!  

 

Voorzitter,  

een samenwerking van vijf partijen voor vier jaar lijkt al fors,  

maar het is ook gelukt om in een nog veel groter verband samen te werken.  

Dan heb ik het natuurlijk over het klimaatpact.  

Niet eerder zijn zoveel politieke partijen, (met namens ons Dennis Groenewold,) 

Het op hoofdlijnen eens geworden  

over hun inzet voor de verkiezingen en de periode daarna. 

 



Het akkoord bevat tientallen punten ter vermindering  

van de CO2-uitstoot in Den Haag.  

En we boffen natuurlijk met coalitieleider Richard de Mos,  

Die naar eigen zeggen de meest duurzame man  

van het westelijk halfrond is. 

Meer hadden we ons niet kunnen wensen!  

  

Er waren ook maatregelen nodig  

om de groei van het aantal inwoners op te vangen. 

Meer mensen betekent ook meer woningbehoefte.  

We zien dat huiseigenaren hun woning splitsen 

als middel om meer woonruimte te creëren.  

Bij nieuwe splitsingaanvragen wordt er (dankzij oud-collega Anne Toeters), 

inmiddels actief gewezen op geluidswerende opties die er zijn  

voor vloeren en plafonds. 

 

Voorzitter,  

ik weet niet hoe het met de isolatie van het theater  

van Theatergroep Drang is gesteld,  

maar ik weet wel dat (met de inzet van Birgul Ozmen)  

hun toekomst in 2017 veilig is gesteld.  

Het is belangrijk dat er in onze stad ruimte is om moeilijke thema’s  

als pesten, overgewicht en discriminatie bespreekbaar te maken.  

De manier waarop jongeren, vaak vmbo-leerlingen,  

actief aan het denken worden gezet door theaterstukken,  

is het behouden waard.    

 



In 2017 was het stadhuis het decor van een hacksessie.  

Tientallen ethische hackers probeerden  

onze gemeentelijke systemen te kraken  

tijdens een hackathon (op initiatief van Daniel Scheper).  

Met regelmaat wordt er digitaal ingebroken  

bij grote bedrijven en instellingen.  

D66 Den Haag wil graag dat we internetcriminelen te snel af blijven.   

Want ook online geldt dat voorkomen beter is dan genezen.  

 

Voorzitter,  

niet alleen op digitaal gebied moeten we als Den Haag voorloper blijven.  

Het is geweldig nieuws dat Haagse ambtenaren (dankzij mijn initiatiefvoorstel)  

de kans krijgen om met behoud van inkomen  

langere tijd bij hun pasgeboren kind door te brengen.  

Ik hoop van harte dat veel mensen  

deze extra keuzemogelijkheid weten te vinden, 

En ook elders in Nederland dit soort verlofregelingen uitgebreid worden.  

 

Van feiten over 2017,  

is het een kleine stap naar de keiharde cijfers over dat jaar 

De jaarrekening laat zien dat we op een begroting van 2,4 miljard  

Ongeveer 14 miljoen euro te weinig hebben aan het einde van de rit 

Het is een tekort dat in verhouding niet tot opgetrokken wenkbrauwen leidt   

 

Dat er ook nog genoeg werk te doen is, blijkt wel uit de bijstandscijfers.  

Hoewel de economie aantrekt,  

blijft het aantal inwoners in de bijstand hoog.  



De kosten daarvan nemen toe, terwijl er minder geld vanuit het rijk komt  

om de bijstandsuitkeringen te betalen.  

 

We moeten er de komende tijd voor zorgen  

dat meer Hagenaars aan het werk komen en een baan vinden.  

Het nieuwe college heeft gelukkig stevige plannen, 

voor het verminderen van het aantal mensen in de bijstand en de aanpak 

van armoede. 

 

Voorzitter, met het bespreken van de jaarrekening 2017,  

sluiten we het boek van het vorige college.  

Vier jaar waarin wethouder Tom de Bruijn  

het Haagse huishoudboekje met verve beheerde 

 

Hoewel dat boek sluit,  

zien we nog elke dag wat het vorige college voor elkaar kreeg.  

Een groeiende economie met steeds meer mensen die aan het werk. 

Den Haag is X kilometer aan geasfalteerde fietspaden rijker,  

en heeft maar liefst 11.500 extra fietsparkeerplekken.  

Ook hebben we meerdere groenblauwe-schoolpleinen gerealiseerd  

en maakte het college het voor elke school mogelijk  

een conciërge aan te nemen.  

Daarbij is het aantal zwakke scholen spectaculair gedaald. 

 

Voorzitter, ik kijk er naar uit om met dit mooie nieuwe gezelschap, 

verder te bouwen aan onze stad. 

En volgend jaar weer met een positieve blik  



terug te kunnen blikken op het financiële jaar. 

We houden jullie scherp! (kijkend naar het college) 

 


