
 

 

Voorzitter, 

 

De jaarlijkse begroting is een opsomming van plannen  

die het wél gehaald hebben.  

Er zijn minstens zoveel plannen die het niet haalden.  

En soms zijn die keuzes hard. Want zoiets als een geldboom bestaat niet.  

We moeten het geld, dat van alle Hagenaars is, zo goed mogelijk uitgeven.  

Maar wat speelt er nou echt in de stad, in de dagelijkse praktijk?  

 

Voorzitter, 

Er zijn stapels rapporten die helpen bij het maken van plannen,  

de controle en evaluatie ervan.  

Maar het grote overzicht mist soms.  

Daarom zou het goed zijn als we tweejaarlijks een zogenaamde 

overkoepelende Staat van de Stad  

presenteren in deze gemeente.  

Andere grote steden gingen ons al voor.  

Hoe staat het bijvoorbeeld met armoede en de kans op een baan?  

Hoe verhouden die twee zich tot elkaar  

en waar zitten de verschillen tussen wijken?  

Ik dien een motie in die het college verzoekt eens per twee jaar naar voorbeeld 

van andere grote steden, een  “Staat van de Stad Den Haag” te maken met 

relevante cijfers, onderzoeken en analyses op de grote beleidsthema’s van 

onze stad, om zo de grote ontwikkelingen van  

en in Den Haag inzichtelijk te maken. 

 

 



 

 

We staan voor nogal wat uitdagingen in onze stad.  

Hoe houden we nu en in de toekomst Den Haag veilig voor iedereen? 

Het lukt de onderwereld steeds beter om zich in de bovenwereld te mengen.  

Ik heb het over criminele ondermijning.  

Het is een gegeven dat moeilijk meetbaar is,  

omdat dit soort criminaliteit zo verweven is met onze samenleving.  

Laten we voorkomen dat niet de overheid maar criminelen de dienst uitmaken 

in onze stad.  

 

Het is tijd om van prioriteit ook naar realiteit te gaan.  

Onze gemeentelijke handhavers die dagelijks in de stad zijn kunnen een 

belangrijke schakel vormen bij de aanpak van criminele ondermijning.  

Ik roep het college daarom middels een motie in nauw overleg met de politie 

gemeentelijke handhavers in te zetten voor signalering van criminele 

ondermijning en dit onderdeel te maken van hun takenpakket. 

 

Een onderwerp waarbij legaal en illegaal ook in één adem genoemd worden is 

de prostitutie, specifieker: de Haagse Doublet- en Geleenstraat.  

Er komt een onderzoek naar een mogelijke alternatieve locatie nabij het 

Schenkviaduct.  

D66 waakt voor het gevaar dat prostituees in de illegaliteit verdwijnen, omdat 

zij of exploitanten een nieuwe plek simpelweg niet zien zitten.  

We hebben dit ook bij verhuizingen van prostitutie in andere steden gezien.  

Laten we voorkomen dat vrouwen uit het zicht verdwijnen en in een schimmig 

circuit belanden.  



 

 

Ik vraag dit stadsbestuur per motie bij het onderzoek naar de verplaatsing mee 

te nemen of, en zo ja hoe, voorkomen wordt dat er sprake zal zijn van 

weglekken naar illegale prostitutiepraktijken. 

 

Voorzitter, 

Wat mij betreft kunnen we niet vaak genoeg zeggen dat het in deze stad niet 

uitmaakt waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt.  

Maar ook: dat je fysiek gezien daadwerkelijk mee kan doen.  

De gemeente zet de huidige subsidie voor toegankelijkheidsverbeteringen 

voort.  

 

Dat kan gaan om het wegnemen van een letterlijke drempel,  

of het realiseren van een invalidetoilet.  

Helaas is deze subsidie alleen voor maatschappelijke organisaties  

en blijft er vaak geld over.  

En dat terwijl een groot aantal plekken in onze stad niet aan de 

toegankelijkheidseisen voldoet.  

Het gevolg: het subsidiegeld valt jaarlijks terug in de gemeentekas  

en we komen in de praktijk geen stap verder.  

Daarom verzoek ik middels een motie om te verkennen of en hoe de huidige 

subsidieregeling aangepast kan worden, zodat ondernemers in detailhandel  

en horeca ook aanspraak kunnen maken op de subsidie voor aanvragen die de 

toegankelijkheid  in winkel- en uitgaansgebieden vergroten. 

 

 

 

 



 

 

Voorzitter, 

Hoe leeft verduurzaming onder onze inwoners  

en hoe krijgen we iedereen mee in die transitie?  

De gemeente moet in mijn ogen dan in elk geval het goede voorbeeld geven  

en bij de tijd blijven.  

D66 vindt daarom dat er zo veel mogelijk  

klimaatneutraal gereisd moet worden op dienstreizen. 

 

Uiteraard wanneer dat redelijkerwijs verwacht kan worden.  

Er zijn al wel duurzaamheidsregels, maar door een gebrek aan registratie is niet 

inzichtelijk of die regels ook nageleefd worden.  

Daarom verzoek ik per motie het college om het gekozen vervoermiddel voor 

een dienstreis te vermelden in alle reisverslagen, inclusief de kosten en 

toelichting waarom voor dat type vervoer is gekozen, dit jaarlijks naar de raad 

te sturen en de geldende regelgeving omtrent dienstreizen te evalueren en 

waar nodig aan te passen aan de duurzaamheidsambities van dit college. 

 

U kent ons als de partij die de fiets op 1 zet.  

Met zoveel mooie fietsroutes in de stad kunnen kinderen  

veilig met de fiets naar school.  

Ook de gemeente zet met projecten al langer in  

op meer fietsende schoolkinderen.  

Toch zijn er nog wijken waar kinderen opvallend vaak 

met de auto naar school gebracht worden.  

Volgens mij hoef ik niet uit te leggen waarom dat anders moet:  

Schonere lucht, gezondheid en efficiëntie. 



 

 

Ik vraag dit college dan ook in het volgende meerjarenplan fiets (2019) aan te 

geven hoe en waar er in overleg met scholen meer kinderen op de fiets naar 

school kunnen gaan. 

 

Het vraagt om lef en we moeten met nieuwe innovaties komen  

om in 2030 klimaatneutraal te zijn.  

We merken elke dag de gevolgen van ons veranderende klimaat.   

Niet alleen droge zomers, maar ook perioden met hevige regenval.  

We kennen allemaal de plekken in de stad waar het riool na een flinke regenbui 

geen antwoord heeft op het vele water.  

Door innovatie te combineren met de aloude regenton, is het mogelijk om 

regen op te vangen en af te voeren wanneer nodig.  

Is er een grote bui voorspeld?  

Dan zorgt het slimme systeem dat de regenton leeg is  

en klaar is voor nieuwe aanvoer.  

Ik roep het college per motie op de mogelijkheden voor een pilot met slimme 

watertonnen in Den Haag in kaart te brengen  

en de raad hierover te informeren. 

Voorzitter, 

Ik hoop dat we er met zijn allen in slagen om ons minder te laten leiden 

door de waan van de dag. 

En de grote problemen en uitdagingen in de stad met elkaar op te lossen.  

Voorzitter, dit is althans het goede voornemen van de D66-fractie voor 2019.  

Ik zou zeggen: houdt u ons daaraan! 

 
 

 


