
 Motie   

Titel motie: Voorkom de Armoede en schulden 

Indiener: Azar Moshaver 

Woordvoerder: Azar Moshaver 

 

 

De Ledenvergadering van Den Haag op zaterdag 30 oktober 2021 bijeen te Den Haag, 

 

 

constaterende dat: 

• mensen tot tienduizenden euro’s moeten terugbetalen aan de Belastingdienst, indien die dienst 

oordeelt dat toeslagen onrechtmatig zouden zijn verkregen;; 

• de Nationale ombudsman al in 2017 de noodklok luidde en stelde dat de fraudebestrijding was bij 

de Belastingdienst was doorgeschoten;; 

• de landelijke media al in 2018 uitgebreid verslag deden van deze zogeheten ‘toeslagenaffaire’;; 

• mensen wegens ziekte, taalachterstand of afkomst extra zwaar worden getroffen door het beleid 

van de Belastingdienst;; 

 

 

overwegende dat: 

• slachtoffers als gevolg van deze affaire in een groot aantal gevallen kampen met schulden, 

ziekteverschijnselen, werkeloosheid, dakloosheid en andere problemen;; 

• slachtoffers zich vaak van geen kwaad bewust zijn;; 

• dit disfunctioneren van de Belastingdienst leidt tot meer armoede en andere maatschappelijke 

problemen;; 

• een goede samenwerking tussen belastingdienst, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, 

kinderopvangorganisaties en gemeenten hierbij cruciaal is;; 

 

 

verzoekt de Fractie: 

• in de gemeente Den Haag een tweejarige pilot uit te doen voeren, waarbij, op basis van een 

convenant, gemeente, belastingdienst, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en 

kinderopvangorganisaties samenwerken om enerzijds eerder zicht te krijgen op 

schuldenproblematiek en anderzijds zicht te krijgen op toekenning van toeslagen;; 

 

 

verzoekt de Fractie: 

• de toeslagen koppelen aan de woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en 

kinderopvangorganisaties.; 

 

 

verzoekt de Fractie: 

• de woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en kinderopvangorganisaties verplicht stellen om 

het bestaande & nieuwe contract, wijziging of ontbinding van een contract aan de Belastingdienst 

door te geven.; 



 

 

verzoekt de Fractie: 

• bij deze pilot goed oog te hebben voor de privacy van burgers met een ondergetekende 

toestemmingsformulier door de huurders, verzekeraars en ouder(s). en gaat over tot de orde van 

de dag.; 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  



 Motie   

Titel motie: Beperkte machtiging leden van het College van B&W 

Indiener: Hanneke Gelderblom-Lankhout 

Woordvoerder: Hanneke Gelderblom-Lankhout 

 

 

De Ledenvergadering van Den Haag op zaterdag 30 oktober 2021 bijeen te Den Haag, 

 

 

constaterende dat:  
 
• De huidige wijze van omgaan met een nauwelijks of niet helder geformuleerde 

machtigingsformule keer op keer laat zien  dat leden van het college van B&W teveel zaken laten 

regelen door deze in handen te leggen van niet gekozen ambtenaren, die daardoor te veel macht 

hebben gekregen om het zonder last of ruggenspraak voor te bereiden en vast te leggen. 

• Bijvoorbeeld de kruimel bevoegdheid inzake bestemmings- en bouwplannen, waardoor de 

wethouder tot wijzigingen kan besluiten zonder dat de gekozen raadsleden hierover vooraf 

geraadpleegd worden. 

• Het er daardoor steeds meer op lijkt dat niemand nog precies weet wie waartoe gemachtigd is. 

Dat is in strijd met de nieuwe bestuurscultuur waar iedereen het over heeft. 

 

overwegende dat: 

 

• De gekozen raadsleden aan de burgers van den Haag verantwoording schuldig zijn. 

• Zij dat  alleen kunnen waarmaken wanneer zij meebeslissen over alle belangrijke zaken die in den 

Haag aan de orde komen. 

 

verzoekt de fractie: 

 

om in de nieuwe raadsperiode zal de D66 fractie slechts bij uitzondering akkoord gaan met het zonder 

nader overleg machtigen van leden van het College van B&W. 

 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

  



Motie 

 

Titel Motie  voorkeur vorming van een progressief programcollege na de verkiezingen 

 

Indiener  Niek Roozenburg 

Woordvoerder  Niek Roozenburg 

 

De Ledenvergadering van Den Haag op zaterdag 30 oktober 2021 bijeen te Bosbeskapel, 

 

constaterende dat: 

 het verkiezingsprogramma "Den Haag, een stad om thuis te zijn" belangrijke bouwstenen 

bevat om te komen tot een progressief, groen, sociaal en liberaal beleid in Den Haag.; 

 

overwegende dat: 

 de uitvoering van ons verkiezingsprogramma het beste kan door samenwerking met andere 

progressief denkende partijen in een college van B&W; 

 

spreekt uit dat: 

 D66 de voorkeur heeft voor een zo progressief mogelijk programcollege boven deelname in 

een breed afspiegelingscollege; 

 

verzoekt de Fractie: 

 

 na de verkiezingen die stappen te zetten die de vorming van een zo progressief mogelijk 

college van B&W mogelijk maakt; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


