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AMVP.01 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Tussentijdse klimaatdoelen 2026 en klimaatrapportage 

Indiener: Marco Swan en Yousef Assad 

Woordvoerder: Marco Swan 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 13 t/m 15 

 

 

 

Huidige tekst: 

Route naar 2030. De gemeente Den Haag loopt achter op het ambitieuze klimaatneutrale doel in 2030. Om de ambitie 

vast te houden wordt een overzichtelijke routekaart opgesteld richting een klimaatneutrale gemeente in 2030 met 

concrete bindende doelen en acties. Inwoners van Den Haag praten en beslissen mee. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Route naar 2030. De gemeente Den Haag loopt achter op het ambitieuze klimaatneutrale doel in 2030. Om de ambitie 

vast te houden wordt een overzichtelijke routekaart opgesteld richting een klimaatneutrale gemeente in 2030 met 

concrete bindende doelen en acties. Voor wanneer we halverwege zijn in 2026 worden tussentijdse concrete 

bindende doelen en acties opgesteld. Inwoners van Den Haag praten en beslissen mee. Om de voortgang van de 

uitvoering van de Routekaart 2030 te meten maakt de gemeente Den Haag een jaarlijkse klimaatrapportage. In die 

rapportage wordt ook achteraf in kaart gebracht welke maatregelen en uitgevoerde acties (geen) effect hebben gehad 

en wordt daaruit lering getrokken voor de komende jaren.  

 

 

Toelichting: 

Om in 2030 een klimaatneutrale stad te hebben is het van essentieel belang dat er tussentijdse doelen worden 

opgesteld om naar toe te werken. Het werken naar doelen die op korte termijn gerealiseerd moeten worden zorgen 

voor concretisering van het klimaatbeleid en meer gevoel voor urgentie en handelen. Daarnaast is het van belang om 

te meten in hoeverre de klimaatdoelen uit de Routekaart 2030 worden gerealiseerd en de acties ook daadwerkelijk 

worden uitgevoerd, omdat daarmee kan worden nagegaan waar Den Haag staat en of er moet worden bijgesteld in 

doelen, maatregelen of acties.  

 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede voorstellen om grip te houden op het doelbereik van klimaatbeleid en daarop te 

monitoren.  
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AMVP.02 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Een circulaire economie in Den Haag in 2040 

Indiener: Marco Swan 

Woordvoerder: Marco Swan 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 16 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Een circulaire economie in Den Haag in 2040. We streven naar een samenleving waarin 

materialen en producten zolang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt, en gerecycled 

om meer waarde te creëren. Daarom willen we dat Den Haag in 2026 25% minder primaire grondstoffen gebruikt, in 

2030 moet dit naar 50% en in 2040 streven we naar nul. 

 

 

Toelichting: 

Behalve emissiereductie biedt een circulaire duurzame economie extra economische waarde, nieuwe banen, en 

grondstoffenbesparing. Concrete doelstellingen helpen de Gemeente Den Haag om de transitie naar een circulaire 

economie te laten plaatsvinden. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede suggestie om circulaire economie en de doelen meer centraal te stellen, dit komt al 

even terug bij afval en economie, maar circulaire economie raakt nog veel meer terreinen. 
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AMVP.03 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Woningcorporaties ook aan de zonnepanelen 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 30 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Na de zin eindigend met 'en gestimuleerd.' toevoegen:] Wij willen woningcorporaties stimuleren om ook op hun 

vastgoed zonnepanelen aan te leggen. 

 

 

Toelichting: 

De in Den Haag actieve woningcorporaties bezitten opvallend vaak vastgoed met een plat dak. Bij uitstek geschikt 

voor aanleg van zonnepanelen (en het vergroenen van daken), wat overigens dan ook ten goede kan komen in een 

tegemoetkoming in de servicekosten voor de huurders. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede toevoeging. Huurders van woningcorporatie hebben vaak zelf niet de mogelijkheid om 

een besluit te nemen over de aanleg van zonnepanelen, daar is een belangrijke taak weggelegd voor de 

woningcorporaties zelf die een groot dakoppervlak beheren. 
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AMVP.04 Amendement  Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Verticaal groen moet je doen!  

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 97 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Na de zin eindigend op 'groen dak.' toevoegen:] Ook wordt er onderzocht of verticale tuinen in versteende gebieden 

helpen te verkoelen en zal de aanleg hiervan bevorderd worden. 

 

 

Toelichting: 

In de wijken waar er momenteel al weinig groen is, is mij opgevallen dat de straten ook betrekkelijk smal zijn. 

Idealiter worden er bomen geplaatst, maar indien er geen ruimte is, lijkt mij dit een ultiem alternatief en ook nog eens 

leuk met betrekking tot uitstraling. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede toevoeging op het hoofdstuk, naast groen op dak en land zien we dat gevelgroen ook 

echt steeds meer toegepast wordt en een belangrijke verkoelende waarde heeft.  
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AMVP.05 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Nóg meer ruimte voor water 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 119 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Na de zin eindigend met 'werkende stad' toevoegen:] Daarom wil D66 dat er, naast het openen van historische 

grachten, ook elders in de stad meer ruimte voor water komt door het aanleggen van nieuwe waterpartijen. 

 

 

Toelichting: 

Met het oog op de komende veranderingen in het klimaat, is dit een broodnodige stap. En daarnaast zijn waterpartijen 

prettig voor de omgeving, het zorgt voor een beetje extra natuur in de stad. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Naast de realisatie van meer grachtverbindingen in het centrum, zijn waterpartijen in de rest 

van de stad ook wenselijk voor de opvang van overtollig water en ter verkoeling van de stad. 
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AMVP.06 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Doe het voor (huis)dieren, zoals die van Bruce 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 130 t/m 131 

 

 

 

Huidige tekst: 

Haagse dierenhulporganisaties doen belangrijk werk voor het welzijn van dieren in onze stad. Daarom ondersteunen 

wij deze organisaties met voldoende subsidie. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Dierenhulporganisaties doen belangrijk werk voor het welzijn van dieren in onze stad. Daarom ondersteunen wij de 

in Den Haag actieve organisaties met voldoende subsidie. 

 

 

Toelichting: 

Ik heb vorig jaar mijn kat (Aisa, gevonden bij de molen op de IJsclubweg) mogen ophalen bij de Dierenhospitaal en 

dierenambulance Den Haag. Deze organisatie doet enorm veel voor de stad als het aankomt op de dierenwelzijn. 

Alleen zou volgens de tekst in het verkiezingsprogramma geen tegemoetkoming mogen zien voor hun werk in Den 

Haag, omdat zij net over de grens met Wassenaar (vlakbij Huis ten Bosch) gevestigd zijn. Wij zouden de organisatie 

enorm kunnen helpen als wij hen voor de Haagse verrichtingen een subsidie zouden kunnen geven, zodat meer 

Haagse dieren de zorg kunnen krijgen die zij verdienen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Een goede specificering, gezien er meerdere dierenhulporganisaties misschien wel buiten de 

gemeentegrens gevestigd zijn, maar wel Haagse klanten bedienen. 
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AMVP.07 Amendement Pre-advies: Neutraal 

Titel Amendement: Minimale bouwhoogte schrappen 

Indiener: Mario Fruianu 

Woordvoerder: Mario Fruianu 

Doel amendement: Schrappen van tekst 

Regelnummer: 172 t/m 173 

 

 

 

Huidige tekst: 

Het bouwen van appartementencomplexen van minder dan 4 bouwlagen wordt niet langer mogelijk. 

 

 

Toelichting: 

Het geven van creatieve vrijheid aan architecten om appartementen complexen vorm te geven in gevarieerde hoogten 

komt ten goede aan de esthetische kwaliteit, inpassing in wijken en woonkwaliteit voor inwoners. 

  

Pre-advies: Neutraal  

Toelichting bestuur: We ondersteunen de ambitie om in beginsel appartementencomplexen van minimaal 4 

bouwlagen te bouwen. Om de woningcrisis aan te pakken, moeten er immers oplossingen worden bedacht en 

keuzes gemaakt worden. Er kunnen in de praktijk echter omstandigheden zijn dat een appartementencomplex van 

4 woonlagen toch niet mogelijk of wenselijk is. In de uitvoering zou er wel ruimte voor uitzonderingen moeten zijn 

om te voorkomen dat er in zo’n geval helemaal niet gebouwd kan worden. 
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AMVP.08 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Meer aandacht voor lage inkomens 

Indiener: Werkgroep Wonen en Leefomgeving 

Woordvoerder: Vertegenwoordiger werkgroep 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 178 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[toevoegen na ‘mensen met een’:] laag-en  

 

 

Toelichting: 

Namens de werkgroep Wonen en Leefomgeving een wijziging om meer expliciet aandacht te besteden aan mensen 

met een laag inkomen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Verhelderende aanvulling, die de bedoeling versterkt. 
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AMVP.09 Amendement Pre-advies: Ontraden 

Titel Amendement: Maximeren oké, concretiseren nog beter 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 180 t/m 181 

 

 

 

Huidige tekst: 

We maximeren het aandeel dure huur- en koopwoningen in toekomstige bouwprojecten. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Wij verhogen het minimale percentage sociale en middeldure huur- en koopwoningen in toekomstige bouwprojecten 

naar 60% (35% om 25%), waar het percentage dure huur- en koopwoningen op 40% wordt gemaximeerd. 

 

 

Toelichting: 

Ik vind het belangrijk dat wij ons duidelijk uitspreken waar wij als stad behoefte aan hebben. De afgelopen tijd is 

duidelijk geworden dat er een enorm tekort is aan sociale en betaalbare woningen. Momenteel is er een norm 

afgesproken dat 30% sociaal en 20% middelduur wordt gebouwd, maar daar wordt vaak niet aan voldaan. Een zeer 

recent voorbeeld is Sonate, als onderdeel van Amare. We hebben een achterstand, wij zullen die moeten inlopen en 

hier ook keihard op moeten handhaven. Nu al duidelijkheid bieden daarvoor zeer nodig, ook om partners daarin te 

vinden. 

  

Pre-advies: Ontraden 

Toelichting bestuur: Percentages voor bouwen typen woningen zijn in de wet vastgelegd en bieden prima houvast. 

Vooral aansturen op handhaving van deze afspraken.  
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AMVP.10 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Handhaving en spreiding 

Indiener: Werkgroep Wonen en Leefomgeving 

Woordvoerder: Vertegenwoordiger werkgroep 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 181 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘toekomstige bouwprojecten’:] We handhaven de eis van minimaal 30% sociale huur bij 

nieuwbouwprojecten. We streven naar een meer evenwichtige spreiding over de stad. 

 

 

Toelichting: 

Namens de werkgroep Wonen en Leefomgeving een wijziging om meer expliciet aandacht te besteden de landelijke 

norm en de handhaving daarvan. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Deze aanscherping maakt de zorg én de ambitie duidelijker. 
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AMVP.11 Amendement Pre-advies: Neutraal 

Titel Amendement: Splitsing onderzoeken ipv mogelijk maken 

Indiener: Werkgroep Wonen en Leefomgeving 

Woordvoerder: Vertegenwoordiger werkgroep 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 184 

 

 

 

Huidige tekst: 

In dit licht willen we het splitsen van woningen mogelijk maken, met heldere... 

 

 

Voorgestelde tekst: 

In dit licht willen we het splitsen van woningen onderzoeken, met heldere... 

 

 

Toelichting: 

Namens de werkgroep Wonen en Leefomgeving een technische wijziging om eerst te onderzoeken ipv meteen 

mogelijk maken. 

  

Pre-advies: Neutraal 

Toelichting bestuur: We kunnen het voorstel steunen om te onderzoeken wat de effectieve bijdrage van splitsing 

van woningen kan zijn om creatiever om te gaan met het gegeven dat veel mensen te ruim wonen en bereid zijn om 

door opdeling van zelfstandige appartementen bij te dragen aan het schreeuwende woningtekort. Dit onderzoek 

kan naar voren brengen of ongewenste effecten kunnen worden tegengegaan zoals lucratieve huizenhandel door 

vastgoedbezitters met kwalijke gevolgen als verkamering. Maar het is wel een lager ambitieniveau dan de 

oorspronkelijke tekst.  
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AMVP.12 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Absorptievermogen van de wijk benoemen 

Indiener: Werkgroep Wonen en Leefomgeving 

Woordvoerder: Vertegenwoordiger werkgroep 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 185 

 

 

 

Huidige tekst: 

leefbaarheid en parkeerdruk, zodat een wijk het aan kan. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

leefbaarheid en parkeerdruk, wanneer een wijk het aan kan. 

 

 

Toelichting: 

Namens de werkgroep Wonen en Leefomgeving een technische wijziging om meer expliciet aandacht te besteden aan 

leefbaarheid en absorptievermogen in de wijk. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goed om de voorwaardelijkheid te benadrukken.  
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AMVP.13 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Stadsstedebouwer/stadsbouwmeester 

Indiener: Saskia Bruines 

Woordvoerder: Saskia Bruines 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 195  

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt] Stadsstedenbouwer of stadsbouwmeester aanstellen. Den Haag heeft een complexe 

bouwopgave. Om de integraliteit en kwaliteit ( woningbouw, bereikbaarheid, duurzaamheid, voorzieningen etc) te 

waarborgen moet een stadsstedebouwer of stadsbouwmeester worden aangesteld. 

 

 

Toelichting: 

De stad groeit en de claims op de (schaarse) ruimte zijn talrijk en divers. Een stadsstedebouwer / stadsbouwmeester, 

met een heldere opdracht en mandaat,  kan de integraliteit en kwaliteit waarborgen en. Het stadsbestuur scherp en bij 

de les houden. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Prima voorstel voor concretisering van onze ambitie en de benodigde impulsen.  
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AMVP.14 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Wooncarrière in eigen wijk 

Indiener: Werkgroep Wonen en Leefomgeving 

Woordvoerder: Vertegenwoordiger werkgroep 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 198 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘doorstroom nodig,’:] bijvoorbeeld in de eigen wijk. 

 

 

Toelichting: 

Namens de werkgroep Wonen en Leefomgeving een wijziging om meer expliciet aandacht te besteden aan het 

ontwikkelen van een wooncarriere, bijv in de eigen wijk. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Sluit aan op de bedoeling. 
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AMVP.15 Amendement  Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Technische wijziging woonfonds 

Indiener: Werkgroep Wonen en Leefomgeving 

Woordvoerder: Vertegenwoordiger werkgroep 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 206 

 

 

 

Huidige tekst: 

Het woonfonds voor [..] wordt voortgezet in een[..].. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Een woonfonds voor [..] wordt ingezet in een[..].. 

 

 

Toelichting: 

Namens de werkgroep Wonen en Leefomgeving een technische wijziging. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Het gaat hier om een terechte correctie van de tekst.  
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AMVP.16 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Effect startersleningen op marktprijzen woningen 

Indiener: Werkgroep Wonen en Leefomgeving 

Woordvoerder: Vertegenwoordiger werkgroep 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 208 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘beschikbaar zijn’:] We monitoren de effecten van deze regeling op de marktprijzen. 

 

 

Toelichting: 

Namens de werkgroep Wonen en Leefomgeving een wijziging om aandacht te vragen voor het effect van 

startersleningen op de huizenprijzen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede aanvulling om effect in zicht te brengen. 
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AMVP.17 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Woonfonds vinden 

Indiener: Werkgroep Economie 

Woordvoerder: Dennis Berens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 208 

 

 

 

Voorgestelde tekst 

[Toevoegen na ‘beschikbaar zijn’: ] Om starters aan een huis te helpen wordt een webpagina en contactpunt ingericht 

waar starters hulp kunnen krijgen om de steunmaatregelen die de gemeente Den Haag hen biedt te vinden. 

 

 

Toelichting: 

Op de website van de gemeente Den Haag is niets te vinden over een woonfonds, hoewel het initiatief te prijzen is. Om 

ervoor te zorgen dat starters weten op welke manier de gemeente hen kan helpen aan een woning, komt alle 

informatie overzichtelijk op één pagina te staan met een mailadres waar vragen over een (koop)huis voor starters in 

Den Haag kunnen worden gesteld. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Uitstekende aanvulling voor toegankelijkheid van het fonds. Als amendement AMVP.16 wordt 

aangenomen en ook dit amendement, dan wordt de voorgestelde tekst van dit amendement toegevoegd na ‘op de 

marktprijzen’. 
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AMVP.18 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Flankerend beleid doorstroommakelaars 

Indiener: Marieke van Doorn 

Woordvoerder: Ivonne Keuzenkamp 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 211  

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[toevoegen na ‘een belangrijk instrument’:] Flankerend beleid is wel nodig voor hun werk. De inzet van 

verhuiscoaches en meer samenwerking met Welzijn is van belang om doorstroommakelaars goed in positie te 

brengen. 

 

 

Toelichting: 

Doorstroommakelaars hebben het afgelopen jaar enkele tientallen doorstromingen kunnen realiseren. Mooi, maar 

meer is nodig, vandaar inzetten op meer flankerende maatregelen dan alleen verscheidenheid in aanbod. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Uitstekende aanvulling op het aanbod. 
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AMVP.19 Amendement Pre-advies: Ontraden 

Titel Amendement: Concreter actiever 

Indiener: Werkgroep Economie 

Woordvoerder: Dennis Berens 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 213 t/m 215 

 

 

 

Huidige tekst: 

De gemeente moet niet alleen durven combineren, maar moet ook steeds opnieuw in kaart brengen welke 

doelgroepen welk type woningen zoeken, en die kennis actiever inzetten voor het bevorderen van de doorstroming. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

De gemeente moet vooruit kijken en in een woonstrategie in kaart brengen welke groepen behoefte helpen aan welke 

type woningen. De gemeente neemt een regisserende rol en stelt een doel van het aantal te bouwen woningen per 

jaar. Daarbij is ook aandacht voor kantoorpanden die tot woonruimte kunnen worden omgebouwd en de spreiding 

over de wijken. Hierdoor wordt de doorstroming bevordert, gentrificatie tegengegaan en blijft Den Haag een diverse 

stad waarin we iedereen vrij laten om in een huis te kunnen wonen, onafhankelijk van of het om sociale huur, vrije-

sector-huur of een koophuis gaat. Als blijkt dat doordat er geen starterslening meer beschikbaar is starters beter aan 

een woning geholpen moeten worden, kunnen direct maatregelen genomen worden zoals het opnieuw beschikbaar 

stellen van startersleningen. Zo laten we niemand vallen op de Haagse woningmarkt. 

 

 

Toelichting: 

De gemeente heeft eerder met pilots rond een starterslening (die zijn afgelopen) en blijkbaar met een woonfonds 

maatregelen genomen om de doorstroming te bevorderen, maar dit zijn steeds losse stukjes van een veel grotere 

puzzel. De gemeente moet de regie pakken op de Haagse woningmarkt en in een woonstrategie de behoeftes in kaart 

brengen waar het aanbod aan de woningmarkt passend bij gemaakt moet worden. Zo worden problemen in een vroeg 

stadium in kaart gebracht en blijft Den Haag toegankelijk voor iedereen. 

  

Pre-advies: Ontraden 

Toelichting bestuur: In dit amendement wordt veel aangehaald wat ook al elders in het programma terugkomt.  
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AMVP.20 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Goede buren doe je samen, veilig wonen ook 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 233 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Veilig wonen. Het is onaanvaardbaar dat er mensen zich in hun eigen huis onveilig voelen 

door pesterijen en intimidatie door hun buren. Op dit moment kan er vaak alleen mediation aangeboden worden, 

maar dit wil D66 veranderen. Onder duidelijke voorwaarden zullen er dan verschillende opties mogelijk zijn. We 

onderzoeken welke instrumenten - naast mediation - gebruikt kunnen worden. 

 

 

Toelichting: 

Toelichting volgt bij bespreking op de AAV. 

  

Pre-advies: Overnemen  

Toelichting bestuur: Goede aanvulling over een belangrijk onderwerp. 
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AMVP.21 Amendement Pre-advies: Neutraal 

Titel Amendement: Nut van het groen 

Indiener: Werkgroep Wonen en Leefomgeving 

Woordvoerder: Vertegenwoordiger werkgroep 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 252 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Groen heeft meer waarde dan alleen ‘groen zijn’. Het voegt ook sociale 

ontmoetingsplekken toe voor de bewoners. Groen moet in alle wijken aandacht krijgen en aansluiten bij de behoeftes 

van de bewoners. 

 

 

Toelichting: 

Meer aandacht voor de waarde van groen 

  

Pre-advies: Neutraal 

Toelichting bestuur: Dit thema wordt onder meer ook aangeraakt in het punt erboven onder de titel ‘Koester het 

groen’. 
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AMVP.22 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Evenwichtige mix 

Indiener: Werkgroep Wonen en Leefomgeving 

Woordvoerder: Vertegenwoordiger werkgroep 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 256 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘van kwetsbare groepen’:] We streven naar een evenwichtige mix van doelgroepen, voor een goede 

balans in alle Haagse wijken. 

 

 

Toelichting: 

Namens de werkgroep Wonen en Leefomgeving een wijziging om een evenwichtige mix voor balans te benadrukken. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede aanvulling om balans in alle Haagse wijken te benoemen. 
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AMVP.23 Amendement Pre-advies: Ontraden 

Titel Amendement: Ooievaarspas ook voor studenten (met DUO-leningen en studiefinanciering) 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 387 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘en sportabonnementen’:] De gemeente Den Haag zal de studiefinanciering en DUO-leningen niet meer 

mee laten tellen in de voorwaarden om een Ooievaarspas aan te vragen. Dat betekent dat elke student (die aan de 

overige voorwaarden voldoet) een pas zou moeten krijgen. 

 

 

Toelichting: 

De Ooievaarspas is een kortingspas die mensen met een laag inkomen (tot 130% boven bijstandsnorm) kunnen 

aanvragen om mee te kunnen doen in de maatschappij. HBO- en WO-Studenten die aan deze norm voldoen, maar wel 

een DUO-lening of nog studiefinanciering ontvangen, krijgen deze pas niet. De lening en financiering wordt als 

inkomen meegeteld, terwijl het puur bedoeld is om tegemoet te komen in de kosten om te studeren en niet eens 

kostendekkend is. MBO-ers kunnen deze pas overigens wél aanvragen. Gevolg: ongelijke behandeling. 

  

Pre-advies: Ontraden 

Toelichting bestuur: Deze maatregel kost geld en er wordt voor gekozen om andere zaken (in het armoedebeleid) 

prioriteit te geven.  

  



Concept verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2026 - Den Haag, een stad om thuis te zijn 

- Conceptverkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

    

AMVP.24 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Nieuwkomers die het taalniveau niet halen krijgen extra begeleiding. 

Indiener: Demi van Wijk 

Woordvoerder: Demi van Wijk 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 406 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘in bibliotheken’:] Ook is er aandacht voor nieuwkomers die het hoogste taalniveau niet halen, zij 

krijgen extra ondersteuning. 

 

 

Toelichting: 

Om mee te kunnen doen in onze samenleving is het spreken van de taal een belangrijk element. Met de 

inwerkingtreding van de inburgeringswet wordt de gemeente verantwoordelijk voor het taalonderwijs vanaf 1 

januari 2022.  Met het intreden van de inburgeringswet wordt de taal eis verhoogd van niveau A2 naar niveau B1. Dit 

kan voor een grote groep nieuwkomers een te grote stap zijn. Het is daarom belangrijk dat de gemeente Den Haag oog 

heeft voor deze groep. Ze verdienen extra aandacht, zodat ook zij uiteindelijk meekunnen met de nieuwe taaleis. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Een goede aanvulling. 
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AMVP.25 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Versterken schaalsprong OV 

Indiener: Mario Fruianu 

Woordvoerder: Mario Fruianu 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 430 t/m 435 

 

 

 

Huidige tekst: 

Een leefbare stad is een bereikbare stad. Dat is zeker voor een dichtbevolkte, aan zee gelegen stad als Den Haag een 

continue uitdaging die om creatieve oplossingen vraagt. We richten de stad in op het vervoer van de toekomst, 

uitstootvrij, met een uitstekend ov-netwerk en veel ruimte voor fietsers en voetgangers. D66 bepleit een praktische 

inrichting van de stad en dat betekent altijd een aantal zetten vooruitdenken: dagelijkse voorzieningen (winkels, 

school, sport  spel, (thuis)werk, gezondheidszorg, groen, bibliotheek) zijn binnen 10 minuten fietsen of 20 minuten 

lopen bereikbaar. Zo voel je je thuis in Den Haag! 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Een leefbare, sociale en economisch krachtige stad is een bereikbare stad. Dat is zeker voor een dichtbevolkte, aan zee 

gelegen stad als Den Haag een uitdaging die vraagt om bewuste keuzes. D66 kiest voor een fijnmazig, frequent en 

comfortabel OV-netwerk en voor veel ruimte voor fietsers en voetgangers. D66 wil daarom na de succesvolle 

schaalsprong voor de fiets, de schaalsprong voor het openbaar vervoer realiseren. D66 bepleit een praktische 

inrichting van de stad en omarmt het concept van ‘de 15 minuten stad’; dagelijkse voorzieningen (winkels, school, 

sport  spel, (thuis)werk, gezondheidszorg, groen, bibliotheek en haltes) zijn altijd binnen handbereik. Zo streven we 

minder bewegingen na en  zorgen we voor slimme gebiedsontwikkeling. 

 

 

Toelichting: 

OV schaalsprong steviger aanzetten, weg van enge definitie 'snel en efficient'. Trots zijn op schaalsprong fiets die D66 

heeft gerealiseerd. Concept 15 minuten stad in stand houden. 

  

Pre-advies: Overnemen. 

Toelichting bestuur: Prima aanvulling met schaalsprong voor ov en behaald resultaat voor fiets. 
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AMVP.26 Amendement Pre-advies:  Overnemen 

Titel Amendement: Laadinfrastucturen fossiele brandstof 

Indiener: Jan Van Hees 

Woordvoerder: Jan Van Hees 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 460  

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt] Geen laadinfrastructuren. Laadinfrastructuren voor fossiele brandstoffen passen vanwege 

het streven naar schone lucht en het aantrekken van extra verkeer, niet in een milieuzône. Daarom willen wij vanaf 

2025 geen laadinfractucturen voor fossiele brandstoffen in de milieuzône. 

 

 

Toelichting: 

Laadinfrastructuren voor fossiele brandstoffen trekken naar de binnenstad extra verkeer aan, zeker als het een van de  

drie voorzieningen annex mini market betreft in Den Haag met een 24 uurs openstelling zoals nu in Laan (garage Q 

parking). Behalve luchtvervuiling, blijkt dit onder de dekmantel van 'tanken' gepaard te gaan met overlast van 

verkoop en gebruik van drugs. 

  

Pre-advies: Overnemen. 

Toelichting bestuur: Prima aanvulling als consequentie van milieuzône en om overlast te voorkomen. 
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AMVP.27 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Veilig en prettig van station HS naar het centrum lopen. 

Indiener: Tjeerd Dierckxsens 

Woordvoerder: Beau Blijlevens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 486 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘een gezellige omgeving’:] Daarnaast maken we de route van station Den Haag HS tot en met de Grote 

Marktstraat autoluw zodat deze nog aantrekkelijker wordt voor voetgangers. 

 

 

Toelichting: 

Ondanks de verbeteringen door de realisatie van de Rode Loper en het in stellen van een 30km zone blijft de route 

van HS tot en met de Grote Marktstraat een "auto riool" waar voetgangers veelvuldig van hun sokken gereden 

worden. Meer maatregelen zijn specifiek hier nodig om autogebruik te ontmoedigen. Zo kan deze as zich door 

ontwikkelen ook met het oog op de nieuw te bouwen woontorens bij HS. 

  

Pre-advies: Overnemen. 

Toelichting bestuur: Prima aanvulling voor vergroten autoluwe gebied en verbeteren Rode Loper. 
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AMVP.28 Amendement Pre-advies: Neutraal 

Titel Amendement: Een Haagse visie op bouwen op rail-tunnels 

Indiener: Mario Fruianu 

Woordvoerder: Mario Fruianu 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 487 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Visie op bouwen op rail tunnels. D66 wil een integrale visie op bouwen, wonen/recreëren 

boven spoortunnels, bijvoorbeeld het bouwen op de traces van de lijn 9, 11 zones en spoorzones NS, met 

inachtneming van leefbaarheid en leefkwaliteit van de buurten in deze zones. 

 

 

Toelichting: 

De ruimte in Den Haag is schaars, waardoor het efficiënt is om functies wonen, recreëren en mobiliteit beter met 

elkaar te verbinden. Zo zijn er op de tracés van lijn 9 en 11 aantrekkelijke plekken waar door railverbindingen 

ondergronds te maken en er aantrekkelijke betaalbare woon en recreatieruimte ontstaat op een aantal locaties op 

deze traces. 

  

Pre-advies: Neutraal 

Toelichting bestuur: Op de regels 175 en 176 van het concept verkiezingsprogramma wordt gesproken over 

‘gedurfde ontwikkeling van het stationsgebied, inclusief de mogelijkheden van ondergrondse sporen en 

overkapping’. Elementen uit dit amendement dubbelen daarmee. 
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AMVP.29 Amendement Pre-advies: Ontraden 

Titel Amendement: Den Haag gaat internationaal (hopen we) 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 510 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:]  Internationaal reizen. Den Haag moet weer op het internationale treinnetwerk 

aangesloten worden. Bij voorkeur wordt de nieuwe treinverbinding tussen Düsseldorf en Eindhoven doorgetrokken 

wordt naar Den Haag Centraal. Daarnaast zou, na de spoorverdubbeling tussen Delft Campus en Schiedam, de oude 

Benelux-trein deels weer een comeback moeten maken met een route vanaf Den Haag Centraal via Dordrecht en 

Roosendaal naar Antwerpen en Brussel-Zuid. 

 

 

Toelichting: 

Den Haag, de tweede VN-stad ter wereld. Internationaal bekend als stad van Vrede en Recht. Den Haag, vanaf 

december een stad zonder internationale treinverbindingen. Ik vind dat dit niet gewenst is en dat wij erop actie 

moeten ondernemen. De trein tussen Düsseldorf en Eindhoven komt er in 2023 en kan een paar keer per dag 

doorgereden worden in het tijdsslot van de huidige treinverbinding Den Haag Centraal - Eindhoven. De Beneluxtrein 

in oude vorm zou ook enkele keren per dag kunnen rijden. Iets is tenslotte beter dan niets. En het geeft weer een 

reden om de sporen 11 en 12 van Centraal Station weer in gebruik te nemen. 

  

Pre-advies: Ontraden 

Toelichting bestuur: Er zijn drie amendementen (nrs 29, 30 en 39) over internationaal treinvervoer vanuit Den 

Haag richting Duitsland en België. Alle drie bevatten een rechtstreekse intercity verbinding Den Haag-Eindhoven-

Düsseldorf.  

Na het gereedkomen van de vier sporen tussen Den Haag en Rotterdam eind 2022 wordt de intercity een 

tienminuten frequentie. Met een passende perronkeuze in Rotterdam kan de overstap op Thalys, Eurostar en de 

Intercity naar Brussel kort en soepel worden gemaakt. Het heeft onze voorkeur de spoorcapaciteit hiervoor te 

gebruiken i.p.v. voor enkele malen per dag de intercity naar Brussel vanaf Den Haag. Daarom is het pre-advies om 

‘Per Spoor Europa Door’ (nummer 39) over te nemen en worden de anderen ontraden. 
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AMVP.30 Amendement Pre-advies: Ontraden 

Titel Amendement: Internationale bereikbaarheid 

Indiener: Mario Fruianu 

Woordvoerder: Mario Fruianu 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 510 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Verbeter de internationale bereikbaarheid van Den Haag. Den Haag dient het beginstation 

te zijn voor frequente treinverbindingen naar economische kerngebieden in Duitsland. Een aantal ICE’s uit Duitsland 

die nu Amsterdam als eindbestemming hebben zouden in Den Haag moeten eindigen. Een rechtstreekse verbinding 

met Brussel en Parijs dient zo snel als mogelijk hersteld te worden. 

 

 

Toelichting: 

Voor een stad met 278.000 arbeidsplaatsen veelal in het internationaal georiënteerde bedrijfsleven en instellingen is 

de slechte internationale bereikbaarheid onaanvaardbaar. Zo is er geen rechtstreeks verbinding met Brussel. Is er in 

Zuid Holland überhaupt geen rechtstreekse verbinding met het economische kerngebieden in Duitsland. Bovendien 

vragen we van inwoners van Den Haag om voortransport van meer dan een uur te accepteren alvorens op een 

internationale trein te kunnen stappen. 

  

Pre-advies: Ontraden 

Toelichting bestuur: Er zijn drie amendementen (nrs 29, 30 en 39) over internationaal treinvervoer vanuit Den 

Haag richting Duitsland en België. Alle drie bevatten een rechtstreekse intercity verbinding Den Haag-Eindhoven-

Düsseldorf.  

Na het gereedkomen van de vier sporen tussen Den Haag en Rotterdam eind 2022 wordt de intercity een 

tienminuten frequentie. Met een passende perronkeuze in Rotterdam kan de overstap op Thalys, Eurostar en de 

Intercity naar Brussel kort en soepel worden gemaakt. Het heeft onze voorkeur de spoorcapaciteit hiervoor te 

gebruiken i.p.v. voor enkele malen per dag de intercity naar Brussel vanaf Den Haag. Daarom is het pre-advies om 

‘Per Spoor Europa Door’ (nummer 39) over te nemen en worden de anderen ontraden. 
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AMVP.31 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Historische tramstad 

Indiener: Mario Fruianu 

Woordvoerder: Mario Fruianu 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 512 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen aan het begin van de regel:] Den Haag kent als historische tramstad een rijke geschiedenis van fijnmazig 

openbaar vervoer voor iedereen. 

 

 

Toelichting: 

Draagvlak. Verrijk het duurzaamheid argument en geef inhoud aan thuis in Den Haag. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Prima aanvulling. Fijnmazigheid komt door tram én bus. 
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AMVP.32 Amendement Pre-advies: Ontraden 

Titel Amendement: Klantgericht Openbaar Vervoer 

Indiener: Mario Fruianu 

Woordvoerder: Mario Fruianu 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 516 t/m 518 

 

 

 

Huidige tekst: 

Sneller openbaar vervoer. We verhogen de gemiddelde snelheid van het ov jaarlijks met 1 km per uur. Zo kom je 

sneller aan op je bestemming en kunnen we met hetzelfde geld meer doen. Het helpt ook om bewoners te verleiden 

het openbaar vervoer vaker te gebruiken. Nieuwe bewoners geven we een tijdelijk ov-abonnement om het uit te 

proberen. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Klantgericht openbaar vervoer. De klant dient centraal te staan in het handelen van de OV autoriteiten en OV 

aanbieders. Den Haag moet de tram en bus weer omarmen als zijn/haar vervoer. Het vertrekpunt dient meer reizigers 

te zijn. Meer aandacht voor marketing activiteiten zoals het aanbieden van een tijdelijk OV-abonnement voor nieuwe 

bewoners. helpt daarbij. 

 

 

Toelichting: 

Het aandeel van het OV al 20 jaar niet groeit, een goede OV netwerk bijdraagt aan een leefbare, bereikbare en 

economisch aantrekkelijke stad. In OV steden als Wenen en Zurich wordt stevig ingezet als OV onderdeel van de 

stadsmarketing. 

  

Pre-advies: Ontraden 

Toelichting bestuur: De keuze tussen auto en ov wordt sterk bepaald door de reistijd. Een kortere reistijd trekt 

meer ov klanten. De gemiddelde snelheid verhogen is essentieel voor de aantrekkelijkheid over langere afstanden. 
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AMVP.33 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Sneller reizen naar Zuidwest 

Indiener: Robert van Asten 

Woordvoerder: Robert van Asten 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 527 t/m 529 

 

 

 

Huidige tekst: 

Sneller reizen naar Zuidwest. De Leyenburgcorridor verbindt Den Haag Centraal via de Grote Marktstraat met 

Leyenburg, Den Haag Zuidwest en Loosduinen. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Sneller reizen naar Zuidwest. We maken OV verbindingen met Loosduinen en Escamp sneller en steunen de verlenging 

van een tramlijn naar het Westland. Met de aanleg van deze zogeheten Zuidwestlandcorridor verbetert de 

reissnelheid van inwoners tussen Zoetermeer, Den Haag Centrum, Den Haag Zuidwest en het Westland. 

 

 

Toelichting: 

De Leyenburgcorridor heeft een nieuwe naam gekregen om het belang van deze investering voor de hele regio van 

Zoetermeer tot Westland goed tot uitdrukking te brengen. In de huidige tekst is nu niets opgenomen over het 

doortrekken van een tramlijn richting Naaldwijk wat wel onze insteek zou moeten zijn om de mogelijkheden van 

inwoners van Zuidwest op een baan in het Westland te vergroten en om de Horticampus in Naaldwijk voor (Haagse) 

studenten te verbeteren. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Prima aanvulling met nieuwe naam Zuidwestlandcorridor en doortrekken naar Naaldwijk 
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AMVP.34 Amendement Pre-advies: Ontraden 

Titel Amendement: Werk maken van een hoogwaardige OV as ZuidWest-Laak-Binckhorst 

Indiener: Mario Fruianu 

Woordvoerder: Mario Fruianu 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 527 t/m 529 

 

 

 

Huidige tekst: 

Sneller reizen naar Zuidwest. De Leyenburgcorridor verbindt Den Haag Centraal via de Grote Marktstraat met 

Leyenburg, Den Haag Zuidwest en Loosduinen. Deze tramlijnen maken we aantrekkelijk door meer prioriteit bij 

verkeerslichten en een gebruiksvriendelijker knooppunt Leyenburg. We onderzoeken het verlengen van de 

tramtunnel. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Een hoogwaardige OV as Zuidwest-Moerwijk-Laak-Binckhorst onder de Laak. Onderzoek de haalbaarheid van een 

nieuwe railtunnel om de grote woningbouwopgaven in het gebied te voorzien van een fijnmaziger OV met 

aansluitingen binnen Den Haag en regionale verbindingen naar het Westland en Leiden. 

 

 

Toelichting: 

De tramtunnel zit reeds aan het max van zijn capaciteit. De grote woningbouwopgave is gelet op het daily urban 

system van de bewoners gebaat bij bewandelbare haltes in aansluiting op het verder te verdichten gebied Moerwijk-

Laak-HS-Binckhorst. 

  

Pre-advies: Ontraden 

Toelichting bestuur: De keuze is sterk inzetten op de Zuidwestlandcorridor (zie vorige amendement). Dit 

amendement wordt niet haalbaar geacht.  
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AMVP.35 Amendement Pre-advies: Neutraal 

Titel Amendement: Den Haag Zuidwest is groter dan de Meppelweg alleen 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 529 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen na ‘de tramtunnel’:] Daarnaast willen wij ook de bereikbaarheid van Wateringse Veld vergroten door het 

verlengen van tram 6. Ook willen wij verder de wijken die aan de route van bus 13/20 lagen, ook weer beter 

bereikbaar te maken door deze gedeeltelijk weer in ere te herstellen van een busverbinding tussen Vrederust, 

Stadsdeelkantoor Escamp en winkelcentrum Leyweg, OV-knooppunt Leyenburg en Kijkduin. 

 

 

Toelichting: 

Met betrekking tot tram 6: de sporen tussen de Meppelweg en de Melis Stokelaan op de Dedemsvaartweg liggen er al 

en zorgt voor het Wateringse Veld voor een (extra) directe verbinding met OV-knooppunt Leyenburg en Haagse 

Markt. Wel zouden er op de Dedemsvaartweg extra haltes aangelegd moeten worden bij de Hengelolaan en Melis 

Stokelaan. Met betrekking tot herinvoering bus 13/20: Er is momenteel geen directe verbinding tussen 

stadsdeelkantoor Escamp, maar ook niet naar Kijkduin. Verrassend in mijn optiek, aangezien er wel meerdere 

verbindingen zijn naar Scheveningen (Strand en Haven). Bus 23 zou eventueel verkort kunnen worden tot OV-

knooppunt Leyenburg, waarna bus 13/20 de volledige zomerroute van bus 23 tot Kijkduin overneemt. Nog een reden 

om de buslijn in ere te herstellen: er zijn een hoop (nieuw-)bouwplannen rondom de Erasmusweg en daarmee 

zouden we al heel wat doen aan de bereikbaarheid van deze woningen. 

  

Pre-advies: Neutraal 

Toelichting bestuur: Uit onderzoek blijkt dat de verlenging van tramlijn 6 niet de beste manier is om 

Wateringseveld verder te ontsluiten.  
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AMVP.36 Amendement Pre-advies: Ontraden 

Titel Amendement: NS Station Den Haag Noordzee 

Indiener: Mario Fruianu 

Woordvoerder: Mario Fruianu 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 530 t/m 531 

 

 

 

Huidige tekst: 

Nieuwe verbindingen. Om ook nieuwbouwwijken zoals Vroondaal en het voormalig Norfolkterrein beter bereikbaar te 

maken is onderzoek naar nieuwe ov-verbindingen nodig. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

NS Station Den Haag Noordzee. De verdere ontwikkeling van een rail netwerk in de randstad (oude lijn en RR 

netwerk) kent een ontbrekende rechtstreekse schakel richting de Haagse kust. Door een NS station in de kuststreek te 

agenderen en de haalbaarheid te onderzoeken, stimuleren we het denken over betere aansluitingen op het nationale 

en randstad netwerk richting het Haagse kustgebied. Mogelijke locaties zijn de remise Scheveningen, Norfolk/Naald 

lijn 11 en Kijkduin/Vroondaal. 

 

 

Toelichting: 

Om de inwoners, de 17 miljoen bezoekers aan de kust, de werknemers van de vele internationale organisaties en 

bedrijven en de inwoners van de kuststreek beter openbaar vervoer te geven, stelt D66 voor een onderzoek te doen 

naar waar in de Haagse kuststreek het beste een NS station Noordzee kan komen. De hiermee gepaard gaande 

grootschalige infrastructurele projecten te onderzoeken en uitgewerkt te hebben maakt het makkelijker om de 

komende jaren gebruik te kunnen maken van klimaatgelden, structuurfondsen als herstelfondsen. 

  

Pre-advies: Ontraden 

Toelichting bestuur: Een concreet en relatief snel te realiseren goede (ondergrondse) metro of 

Randstadrailverbinding naar zee (regel 521-526), zoals opgenomen in het programma heeft de voorkeur boven 

een NS trein door of langs de stad naar zee. 
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AMVP.37 Amendement Pre-advies: Ontraden 

Titel Amendement: Duidelijkheid creëren mbt verbindingen 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 530 t/m 531 

 

 

 

Huidige tekst: 

Nieuwe verbindingen. Om ook de nieuwbouwwijken zoals Vroondaal en het voormalige Norfolkterrein beter 

bereikbaar te maken is onderzoek naar nieuwe ov-verbindingen nodig. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Wijzigen in 2 losse punten.] Verbinding Norfolkterrein. Om het nieuwbouwgebied op het voormalige Norfolkterrein 

beter bereikbaar te maken, is er verder onderzoek nodig. In het nieuwe onderzoek zal een tramtracé over de 

Westduinweg niet tot de mogelijkheden behoren. Wel gaan we onderzoeken of tram 16 verlengd kan worden via de 

Van Boetzelaerlaan, Willem de Zwijgerlaan en de Kranenburgweg. Verbindingen nieuwbouwwijken. Wij gaan nieuwe 

verbindingen naar nieuwbouwwijken zoals Vroondaal onderzoeken. Wij gaan verder bestaande verbindingen langs 

nieuwbouwgebieden, zoals het Energiekwartier, onderzoeken op bijvoorbeeld de vraag naar een extra halte bij de 

Van Boecopkade. In de toekomst willen we dat de verbindingen al klaar zijn wanneer een kwart van de wijk 

opgeleverd is. 

 

 

Toelichting: 

Mbt Norfolkterrein. Er is onder toenmalig wethouder Tom de Bruijn een onderzoek verricht om het Norfolkterrein 

beter bereikbaar te maken. 1 van de suggesties was het verlengen van tram 16 over de Westduinweg. Een tankstation 

zou opgeheven en uitgekocht moeten worden en daarnaast zou de Westduinweg te smal blijken om de 

tramverbinding naar wens van HTM volledig vrijliggend aan te leggen. De buurt kwam in opstand. Kortom: het is 

ongewenst door de bewoners, het is duur en voldoet niet aan de wensen. Het nieuwe geschetste voorstel is niet 

eerder onderzocht en ik zie daadwerkelijk kansen om het op deze manier te doen. Goedkoper, minder mensen die er 

last van zullen ervaren en mogelijkerwijs is het nog sneller ook. Mbt verbindingen nieuwbouwwijken. Als wij willen 

dat er meer mensen gebruik gaan maken van OV ipv de auto, moeten wij het zo makkelijk mogelijk maken. Mij is 

opgevallen dat er te voet relatief grote stukken afgelegd moet worden in de buurten rondom de Van Boecopkade en 

de halte Elandstraat altijd druk is. Laten we dit ook aanpakken. Verder lijkt mij de afspraak de verbindingen af te 

hebben wanneer een kwart van de wijk opgeleverd is, fair. Als dat het geval was, waren we niet nu nog steeds, jaren 

na start (of zelfs oplevering) van de laatste woning, aan het discussiëren over het Norfolkterrein en Vroondaal. 

  

Pre-advies: Ontraden 

Toelichting bestuur: Bij het voorstel voor de tramverbinding Norfolkterrein wordt al gedetailleerd vooruitgelopen 

op het gevraagde onderzoek. 
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AMVP.38 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Herbezinning verbreding A4 

Indiener: Robert van Asten 

Woordvoerder: Robert van Asten 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 543  

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen van nieuw punt:] Herbezinnen verbreding A4. De plannen om de A4 te verbreden dateren uit een ander 

tijdperk en moeten worden herzien. Verbreding is ongewenst gezien de ligging tussen Vlietzoom en 

Ypenburg/Leidschenveen en de stikstofproblematiek. Er moet gewerkt worden aan een nieuw scenario waarbij 

rekening wordt gehouden met veilige verbindingen voor langzaam verkeer en een snelheidsverlaging naar 

100km/uur. 

 

 

Toelichting: 

De plannen van ministerie en RWS om de A4 te verbreden staan momenteel on hold omdat de stikstofberekeningen 

opnieuw moeten worden bekeken. Tijd dus om de meer dan 10 jaar oude plannen te herzien en de dusdanig aan te 

passen dat knelpunten op dit wegdeel worden aangepast maar dat de groei van autoverkeer nog verder wordt 

aangemoedigd. Dit gaat namelijk ten koste van de leefbaarheid in Haagse woonwijken en de verbindingen voor fietser 

en voetganger tussen Ypenburg/Leidschenveen en de rest van Den Haag . 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede toevoeging om A4 verbreding te heroverwegen. 
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AMVP.39 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Per Spoor Europa Door 

Indiener: Robert van Asten 

Woordvoerder: Robert van Asten 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 543 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt] Per spoor Europa door. We verbinden Den Haag per spoor aan international 

bestemmingen. Door naadloze overstappen op Thalys, Eurostar en ICE te realiseren is de Hagenaar snel in o.a. Parijs, 

Brussel, Londen en Berlijn. We blijven ons inzetten voor rechtstreekse intercity verbindingen met Dusseldorf en Aken. 

 

 

Toelichting: 

Onze internationale treinambitie is ongetwijfeld zo ingebakken in ons denken dat we deze simpelweg niet hebben 

opgenomen in ons VP. Maar de inzet van D66 voor goede Europese verbindingen blijft natuurlijk onverminderd 

doorgaan. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Er zijn drie amendementen (nrs 29,30 en 39) over internationaal treinvervoer vanuit Den 

Haag richting Duitsland en België. Alle drie bevatten een rechtstreekse intercity verbinding Den Haag-Eindhoven-

Düsseldorf.  

Na het gereedkomen van de vier sporen tussen Den Haag en Rotterdam eind 2022 wordt de intercity een 

tienminuten frequentie. Met een passende perronkeuze in Rotterdam kan de overstap op Thalys, Eurostar en de 

Intercity naar Brussel kort en soepel worden gemaakt. Het heeft onze voorkeur de spoorcapaciteit hiervoor te 

gebruiken i.p.v. voor enkele malen per dag de intercity naar Brussel vanaf Den Haag. Daarom is het pre-advies om 

‘Per Spoor Europa Door’ (nummer 39) over te nemen en worden de anderen ontraden. 
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AMVP.40 Amendement Pre-advies: Ontraden 

Titel Amendement: Verhogen cultuurbudget 

Indiener: Mario Fruianu 

Woordvoerder: Mario Fruianu 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 575 t/m 576 

 

 

 

Huidige tekst: 

We brengen het kunst en cultuurbudget tot het niveau van de andere G4 steden. Dit betekent een structureel hoger 

budget van 20 miljoen per jaar. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Den Haag is het kloppend hart van de kunst en cultuur in Nederland. Daar past een structureel hoger budget bij, om te 

beginnen met 20 miljoen per jaar. 

 

 

Toelichting: 

Ruimte houden om nadrukkelijk meer voor kunst en cultuur uit te willen gaan geven. 

  

Pre-advies: Ontraden 

Toelichting bestuur: De cultuursector vraagt zelf 18,5 miljoen euro per jaar erbij in een vergelijk met de andere 

grote G4 steden. Cultuur is al de grootste post om meer geld aan uit te geven in ons programma. 
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AMVP.41 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Individuele cultuur voucher voor elke 18 jarige 

Indiener: Werkgroep Kunst, Cultuur en Media 

Woordvoerder: Dirk-Jan Visser 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 589  

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Cultuur voucher voor elke 18 jarige. De gemeente, in samenwerking met culturele 

instellingen die door de gemeente worden gefinancierd, biedt elke 18 jarige een voucher van €150,- aan om 

individueel kennis te maken met het diverse cultuur aanbod van Den Haag. 

 

 

Toelichting: 

Plan: Elke jongere die 18 jaar wordt krijgt een individueel voucher, vrij te besteden bij kunst en cultuurinstellingen 

die door de gemeente gefinancierd worden. Doel: -In alle vanzelfsprekendheid jongvolwassenen kennis te laten 

maken met de enorme diversiteit kunst en cultuur in Den Haag. -het profileren van kunst en cultuurinstellingen bij 

een doelgroep die soms moeilijk te bereiken is Financiering -Het ontvangen van jongeren door Haagse instellingen 

binnen de 150 euro regeling in een voorwaarde om in aanmerking te komen voor gemeentelijke financiering. De 

gemeente maakt dus geen extra kosten -De kosten die gemeente wel zal maken zijn het optuigen van de regeling en 

het bieden van de infrastructuur voor de regeling. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting: Prima voorstel om jongvolwassen zonder drempel kennis te laten maken met cultuur en kunst.  
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AMVP.42 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Stimuleer transitie naar duurzaam ondernemen 

Indiener: Werkgroep Economie 

Woordvoerder: Jill Wilkinson 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 711 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Ondernemingen faciliteren in de transitie naar duurzaamheid. We stimuleren en faciliteren 

alle bedrijven in de transitie naar duurzaamheid door onder andere kennis en innovatieprogramma’s en door als 

gemeente duurzaam in te kopen. 

 

 

Toelichting: 

Ontbreekt en hoort bij een D66-programma met aandacht voor duurzaamheid/SDG’s.  

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Een goede aanvulling. 
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AMVP.43 Amendement Pre-advies: Neutraal 

Titel Amendement: Invoering leegstandsheffing 

Indiener: Gérard Gülcher 

Woordvoerder: Gérard Gülcher 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 723 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘…aan gezonde keuzes’:]  Om onnodige leegstand tegen te gaan moet er een leegstandsheffing worden 

ingevoerd die vastgoedeigenaren er toe noopt om sneller de leegstaande panden te verhuren. 

 

Toelichting: 

Overwegende dat in het kader van de antikraakwet elke gemeente een leegstandsbeleid kan ontwikkelen en dat 

inwoners zich vaak storen aan de vele leegstaande winkelpanden en overige bedrijfspanden wordt voorgesteld om de 

genoemde tekst toe te voegen.  

 

Pre-advies: Neutraal 

Toelichting bestuur: Op de voorjaars AAV van 2020 werd een motie ingediend (en aangenomen) waarin de fractie 
werd opgeroepen om ‘in overleg met ter zake deskundige leden een voorstel te 
ontwikkelen voor een leegstandsheffing zodat er een betere marktwerking op  
de huurmarkt voor winkelpanden plaats zal vinden’. In dit amendement wordt gepleit voor de invoering van een 
leegstandheffing. 
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AMVP.44 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Behoud / verwerving strategisch vastgoed 

Indiener: Saskia Bruines 

Woordvoerder: Saskia Bruines 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 731 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Behoud en verwerving strategisch vastgoed. Om gewenste ontwikkelingen (bijvoorbeeld 

voor plekken voor de nachtcultuur of creatieve ondernemers) mogelijk te maken, en ongewenste ontwikkelingen ( bv 

ondermijning) tegen te gaan, is het belangrijk dat de gemeente strategisch vastgoedbeleid voert. Aankoop of behoud 

van panden kan dan aan de orde zijn. Overwogen kan worden om daarvoor een organisatie samen met private 

partijen in het leven te roepen. 

 

 

Toelichting: 

Momenteel wordt veel vastgoed verkocht. Om te kunnen sturen op gewenste en ongewenste ontwikkelingen is het 

belangrijk dat de gemeente zelf strategisch vastgoed houdt of verwerft. Overwogen kan worden om daarvoor een 

meer commercieel vehikel in het leven te roepen bv samen met corporaties of banken waar de gemeente 

aandeelhouder van is. In andere steden zijn daar goede voorbeelden van. De stad kan dan op relevante 

ontwikkelingen en wensen meer regie houden. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Dit voorstel draagt bij aan het verschil voor lokale ondernemers en dient als interessante 

oplossing in de bredere discussie rondom leegstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concept verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2026 - Den Haag, een stad om thuis te zijn 

- Conceptverkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 

    

AMVP.45 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: We blijven met de Haagse Emancipatiesubsidie investeren in weerbaarheid, economische 

zelfstandigheid en kansengelijkheid. 

Indiener: Demi van Wijk 

Woordvoerder: Demi van Wijk 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 750  

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Investeren in emancipatie. Economische zelfstandigheid, weerbaarheid en 

kansengelijkheid zijn thema’s waar we op blijven investeren met de Haagse Emancipatiesubsidie. Zo verbeteren we 

onder andere de positie van Haagse vrouwen in de stad. Ook richten we ons op mannen die een belangrijke rol spelen 

in de emancipatie. 

 

 

Toelichting: 

De huidige Haagse Emancipatiesubsidie loopt in 2022 ten einde. Het doel van de subsidie is het verbeteren van de 

positie van Haagse vrouwen. De subsidie richt zich op economische zelfstandigheid, kansengelijkheid, weerbaarheid 

en zichtbaarheid. Om organisaties die hieronder vallen een duurzame financiering te bieden is het van belang dat de 

subsidie wordt verlengd en dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om het budget te vergroten. Dit is in lijn met 

het initiatief aanpak straatintimidatie dat zich richt op de emancipatie van mannen, zij zijn immers ook onderdeel van 

het emancipatievraagstuk. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goed voorstel om de subsidie te willen verlengen. 
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AMVP.46 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Laat niemand vallen 

Indiener: Werkgroep Economie 

Woordvoerder: Dennis Berens 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 751 t/m 752 

 

 

 

Huidige tekst: 

Daarom erkennen we verworven competenties. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Daarom zorgen we voor actieve begeleiding van mensen die werkloos zijn geraakt met hulp om de juiste scholing te 

kiezen, te solliciteren en verworven competenties erkend te krijgen. 

 

 

Toelichting: 

Erkenning van competenties is één stap, maar door werklozen actief te helpen om zich aantrekkelijker te kunnen 

presenteren op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat meer mensen aan het werk kunnen komen in Den Haag. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Met dit amendement wordt de intentie prima verduidelijkt. 
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AMVP.47 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Lokale productieketen aanjagen 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 754 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen nieuw punt:] Lokale productie aanjagen. D66 staat voor innovatie op het land en in het water, voor 

productie waar dit lokaal kan. Wij willen de initiatieven die iets toevoegen aan bijvoorbeeld de lokale 

voedselproductie en gebruiksartikelen ondersteunen. Voor nieuwe initiatieven moet de gemeente ook hun deuren 

openen door ondersteuning en expertise aan te bieden. Dit is goed voor de werkgelegenheid, klimaat, innovatie en 

lokale economie. 

 

 

Toelichting: 

'Practice what you preach'. Wij willen door blijven gaan met de oproep lokaal te kopen, dit staat immers in ons 

verkiezingsprogramma. De gemeente heeft het streven om zoveel mogelijk lokaal te kopen, maar ik zie er zelf te 

weinig voor terug. De bedrijfsrestaurants kunnen bijvoorbeeld ipv producten via Bidfoods bestellen, dit lokaal te doen 

(Den Haag, van land en zee, maar ook vanuit het Westland) en deze in te richten met bijvoorbeeld lokaal gemaakte 

meubels door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Slechts enkele voorbeelden waar de gemeente het 

verschil in zou kunnen maken.  

 

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede aanvulling 
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AMVP.48 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Wijk vaker af van de kostendelersnorm 

Indiener: Marieke van Doorn 

Woordvoerder: Ivonne Keuzenkamp 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 809 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Vaker afwijken van de kostendelersnorm. Gemeenten hebben de bevoegdheid om af te 

wijken van de kostendelersnorm, maar Den Haag doet dit minder vaak dan andere steden. D66 wil dat dit vaker 

gebeurt om dakloosheid en armoede te voorkomen. 

 

 

Toelichting: 

Door de kostendelersnorm verliezen hoofdbewoners een  deel van hun bijstandsuitkering als ze volwassenen 21 +  in 

huis nemen, waardoor ze afgeschrikt worden om oudere kinderen , daklozen of mantelzorgers in huis te nemen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Dit voorstel versterkt de interventies voor armoedebestrijding. 
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AMVP.49 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Bij de aanpak straatintimidatie hoort de oprichting van een meldpunt voor 

straatintimidatie. 

Indiener: Demi van Wijk 

Woordvoerder: Demi van Wijk 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 875 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[na ‘een lage meldingsdrempel’ toevoegen:] door de oprichting van een meldpunt voor straatintimidatie. 

 

 

Toelichting: 

Meer dan de helft van de inwoners van Den Haag heeft weleens te maken gehad met straatintimidatie blijkt uit recent 

onderzoek. 71 procent van de ondervraagden geeft in hetzelfde onderzoek aan het incident te melden als er een 

meldpunt zou zijn. Het meldpunt kan slachtoffers ondersteunen en heeft een signaalfunctie. Enkele andere gemeenten 

gingen de gemeente Den Haag al voor bij de oprichting van een meldpunt voor straatintimidatie. In Breda heet het 

meldpunt ‘intimideermijnniet.nl’. Een meldpunt voor straatintimidatie is dus een belangrijk instrument in de bredere 

aanpak tegen straatintimidatie. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Meer inzicht in de problematiek is noodzakelijk. De drempel om naar de politie te gaan bij 

straatintimidatie ligt hoog, terwijl deze bij een meldpunt zeer waarschijnlijk lager ligt. Naast de genoemde functies 

kan een meldpunt er ook toe dienen dat slachtoffers met elkaar in contact kunnen komen. Een aandachtspunt is dat 

een meldpunt eventuele aangiftes niet in de weg moet gaan staan.  
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AMVP.50 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Veiligheid boulevard, strand en zee 

Indiener: Dennis Groenewold 

Woordvoerder: Dennis Groenewold 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 883 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw blokje:] De kust is veilig 

In augustus 2020 ging het mis op Scheveningen. Meerdere incidenten vonden plaats, met als triest dieptepunt de 

steekpartij waarbij iemand omkwam op de Pier. Maar de zee zelf kent ook gevaren. Daarom pleit D66 voor veiligheid 

op de boulevard, het strand en in de zee. 

 Actieplan Scheveningen. Om de overlast tegen te gaan, heeft de gemeente een actieplan opgesteld met 

maatregelen tegen bijvoorbeeld parkeeroverlast, geluidsoverlast, straatraces, alcohol-, lachgas- en 

drugsgebruik en afval. D66 wil dit actieplan de komende jaren voortzetten. 

 Veilig zwemmen/ baden in zee. Ieder jaar genieten duizenden mensen van het Haagse strand en de zee. 

Helaas is de zee veel gevaarlijker dan de meeste mensen denken. Jaarlijks zijn er meerdere (ernstige) 

incidenten te betreuren. Daarom wil D66 blijvend inzetten op de verbetering van de strand- en 

zwemveiligheid. Dat doen we door met regelmaat de risico’s in kaart te brengen en duidelijke voorlichting te 

geven over de gevaren. De reddingsbrigade en de andere hulpverleningsorganisaties krijgen alle steun om 

hun onmisbare taak op het strand uit te voeren. 

 

 

Toelichting: 

D66 was dé initiatiefnemer om de overlast van 2020 in de toekomst te voorkomen, daarom is het logisch dit voort te 

blijven zetten en dat in het verkiezingsprogramma op te nemen. Daarnaast overlijden er weer ieder jaar mensen in de 

zee omdat zij de gevaren onderschatten. Hier mogen we aandacht voor hebben in ons programma. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goed om, gezien de ervaren overlast en incidenten, veiligheid aan de Haagse kust expliciet op 

te nemen. 
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AMVP.51 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Beheersbare vuurwerkshows 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 942 t/m 943 

 

 

 

Huidige tekst: 

Tijdens de jaarwisseling organiseert de gemeente een veilige, mooie vuurwerkshow waar de Haagse inwoners 

gezamenlijk van kunnen genieten. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Tijdens de jaarwisseling organiseert de gemeente veilige en mooie vuurwerkshows waar de Haagse inwoners 

gezamenlijk in hun eigen stadsdeel van kunnen genieten. 

 

 

Toelichting: 

1 show voor 550.000 mensen? Niet iedereen houdt van vuurwerk, maar dan nog is 1 locatie zeer mager. Op 1 locatie 

wordt het heel druk, met alle risico's voor de veiligheid van dien. Beter zou het zijn om het over de Haagse stadsdelen 

uit te spreiden waardoor de opkomst per locatie kleiner is en de veiligheid van eenieder te handhaven is. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Er moet een goed, veilig en aantrekkelijk alternatief tegenover een particulier 

vuurwerkverbod staan. De kosten die bespaard worden met een particulier vuurwerkverbod kunnen worden 

ingezet om meerdere shows mogelijk te maken.  
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AMVP.52 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Aantrekkelijker maken sportparken Zuidwest 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1006 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘laten zien’:] De sportvelden in de groene corridor in Zuidwest worden aantrekkelijk gemaakt voor 

recreatie van omwonenden. 

 

 

Toelichting: 

De sportvelden zijn nu door de vele verschillende sportverenigingen afgescheiden door hekken en afscheidingen. 

Door het planten van meer groen en het gebied toegankelijker te maken, wordt het aantrekkelijk voor de 

omwonenden om er te wandelen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Een goede toevoeging op onze ambities voor stadsdeel Zuidwest. 
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AMVP.53 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Voorzieningen voor ouderen en minder-validen 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Ivonne Keuzenkamp 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1043 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘sportfaciliteiten’:]Ten behoeve van ouderen en minder-validen worden er meer bankjes geplaatst, 

worden struikelpunten op stoepen beter aangepakt en worden meer drempelovergangen geplaatst. 

 

 

Toelichting: 

Meer bewegen is niet alleen belangrijk voor sporters, wandelaars en fietsers, maar ook voor ouderen en minder-

validen. 

  

Pre-advies: Overnemen  

Toelichting bestuur: Een positieve toevoeging om dit hoofdstuk nog inclusiever te maken voor iedereen. 
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AMVP.54 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Wachtlijst ondersteuning in de GGZ 

Indiener: Lotte Langley 

Woordvoerder: Lotte Langley 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1056 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Wachtlijst ondersteuning in de GGZ. Als je psychische zorg nodig hebt, krijg je regelmatig 

te maken met een wachtlijst. D66 Den Haag kan die wachtlijsten niet aanpakken, maar we kunnen wel kijken naar 

alternatieve vormen van hulp die in de tussentijd kunnen helpen en soms al genoeg zijn. D66 wil projecten 

ondersteunen die mensen met psychische klachten helpen met een goede dagbesteding en in contact brengen met 

lotgenoten. 

 

 

Toelichting: 

De GGZ krijgt in het huidige verkiezingsprogramma geen aandacht, terwijl hier een groot probleem is. Aangezien het 

tekort aan behandelplekken niet zomaar opgelost kan worden, is het belangrijk dat D66 zich actief inzet voor de 

mensen die met deze problematiek te maken hebben. Door dit toe te voegen aan het verkiezingsprogramma laten we 

zien dat wij deze mensen niet vergeten. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Het meer expliciet maken van de waarde van dagbesteding voor mensen met psychische 

klachten is positief.  
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AMVP.55 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Bewustwording jongeren mentale gezondheid 

Indiener: Lotte Langley 

Woordvoerder: Lotte Langley 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1056 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Bewustwording rondom mentale gezondheid jongeren. Het aantal jongeren en studenten 

met mentale gezondheidsklachten is tijdens de coronacrisis schrikbarend toegenomen. Om te zorgen dat deze jonge 

mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben, willen we dat de gemeente samenwerkt met maatschappelijke 

initiatieven die zich inzetten voor de psychische gezondheid van jongeren. 

 

 

Toelichting: 

Jongeren hebben steeds vaker last van mentale problemen. Door het taboe op dit soort problematiek te doorbreken, 

kan er preventief gehandeld worden. Dit kan op lange termijn betekenen dat de wachtlijsten ook korter worden. Het 

is erg belangrijk dat D66 zich inzet om jongeren bewust te maken van hun eigen mentale gezondheid en die van hun 

medeleerlingen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede toevoeging voor dit belangrijke onderwerp. Als AMVP.54 wordt aangenomen en dit 

amendement ook, komt dit nieuwe punt onder het nieuwe punt van AMVP 54. 
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AMVP.56 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Serieus nemen zorgverleners als gesprekspartners 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1060 t/m 1061 

 

 

 

Huidige tekst: 

De gemeente biedt meer vertrouwen aan zorgverleners die opereren ten gunste van de zorgvrager, zoals de 

thuiszorgmedewerker, wijkverpleegkundige, de apotheker en de huisarts. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

De gemeente neemt zorgverleners die opereren ten gunste van de zorgvrager, zoals de thuiszorgmedewerker, 

wijkverpleegkundige, de apotheker en de huisarts serieuzer als gesprekspartner en werkt nauwer met deze 

beroepsgroepen samen. 

 

 

Toelichting: 

Zorgprofessionals die namens patiënten of cliënten contact hebben met de gemeente voelen zich te vaak niet serieus 

genomen. De gemeente zou meer uit moeten gaan van de professionaliteit van deze beroepsgroepen. De formuliering 

'biedt meer vertrouwen' is onduidelijk. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede specificering van dit punt. 
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AMVP.57 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Rekening houden met diversiteit Haagse bevolking 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1068 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘budget’:] Zowel de gemeente als zorgverleners zijn zich bij zowel hulpaanvragen als zorgverlening 

bewust van de diversiteit van de Haagse bevolking. 

 

 

Toelichting: 

Het gebeurt nog te vaak dat hulpaanvragen niet begrepen of gehonoreerd worden omdat de gemeente of 

zorgverleners te weinig rekening houden met de culturele achtergrond van de aanvragers. Hier moet (nog) meer 

aandacht voor komen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede toevoeging om de zorg nog inclusiever en toegankelijker te maken. 
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AMVP.58 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Verbeteren zorg door contact met zelforganisaties van mensen met een migratie-

achtergrond 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1068 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘budget’:] De gemeente gaat in overleg met zelforganisaties van mensen met een migratie-achtergrond 

om ervoor te zorgen dat Wmo-aanvragen efficiënter kunnen verlopen en Wmo-zorg voor iedereen toegankelijk is. 

 

 

Toelichting: 

Veel mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond krijgen informatie over zorg van informele leiders en 

sleutelfiguren in hun gemeenschap. Vaak helpen die ook met zorgaanvragen. Door deze sleutelfiguren beter te 

informeren en beter te betrekken bij de zorg kunnen aanvragen efficiënter worden afgehandeld en krijgen meer 

mensen de zorg waar ze recht op hebben. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede toevoeging om de zorg  nog inclusiever en toegankelijker te maken. Als AMVP.57 wordt 

aangenomen en AMVP.58 ook, dan wordt tekst AMVP.58 toegevoegd na ‘de Haagse bevolking.’ 
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AMVP.59 Amendement Pre-advies: Neutraal 

Titel Amendement: Toegankelijkheid curatieve zorg 

Indiener: Leo Smits 

Woordvoerder: Leo Smits 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1069 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:]Toegankelijkheid curatieve zorg. We bevorderen de afstemming  van de publieke 

gezondheidszorg en de curatieve gezondheidszorg en onderkennen dat de groei van het aantal inwoners en de lange 

wachtlijsten in Den Haag niet stroken met de vermindering van het aantal ziekenhuisbedden en verkennen daarom de 

mogelijkheden om het Bronovo ziekenhuis als netwerkziekenhuis te behouden. 

 

 

Toelichting: 

Het Haaglanden Medisch Centrum overweegt de sluiting van het Bronovo ziekenhuis per 2024. De pandemie heeft 

geleerd dat de reguliere curatieve zorg is stil gelegd met ernstige gevolgen voor de toegankelijkheid. Het noorden van 

den Haag en de gemeenten Wassenaar, Leidschendam en Voorburg zijn op dit ziekenhuis aangewezen. De groei van 

de bevolking in onze regio heeft een omvang van ongeveer 100.000 inwoners in de komende tien jaar en vergt een 

evenredige ontwikkeling in de publieke- en curatieve zorg. De wachtlijsten van het HMC behoren tot de langste van 

heel Nederland. Het HMC overweegt een vernieuwbouw van het Westeinde ziekenhuis van 10 tot 15 jaar hetgeen de 

capaciteit zal aantasten. De toenemende gemiddelde leeftijd vraagt om meer gerichte ouderengeneeskunde. Den Haag 

heeft van de vier grote steden de meest geringe curatieve zorg omvang. De Wet Publieke Gezondheid draagt BW deze 

aandacht voor de curatieve zorg op in art. 2. lid 1. 

  

Pre-advies: Neutraal 

Toelichting bestuur: De vraag is wat de gemeente met het verkennen van mogelijkheden om het Bronovo 

ziekenhuis te behouden kan bereiken. Dit omdat het besluit om een (netwerk)ziekenhuis te behouden niet aan de 

gemeente is, maar aan andere partijen. Vandaar een neutraal advies. Wel is het van belang dat er in ieder geval 

wordt ingezet om zorg toegankelijk te houden voor de inwoners van desbetreffende wijken. Daarom krijgt het 

amendement ‘Gezondheidscentrum op locatie Bronovo’ (nr 66) het pre-advies ‘overnemen’. 
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AMVP.60 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Instellen centraal informatiepunt met spreekuur voor ouderen 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Ivonne Keuzenkamp 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1069 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Spreekuur voor ouderen. Er komt een centraal informatiepunt met spreekuur voor 

ouderen (C.I.P.O.) in het stadhuis. Voor ouderen met gebrekkige digitale vaardigheden of een taalachterstand is 

informatie die (bijna) uitsluitend digitaal beschikbaar is onvoldoende toegankelijk of bereikbaar. 

 

 

Toelichting: 

De gemeente gaat ervan uit dat alle inwoners van Den Haag voldoende digi-vaardig zijn om zorgaanvragen digitaal af 

te handelen. Dat is niet het geval. Een plaats waar ouderen heen kunnen waar ze worden geholpen met aanvragen en 

problemen kan voor veel ouderen een makkelijke oplossing zijn. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Mooie aanvulling. 
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AMVP.61 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Openbare rapportering kwaliteitscontroles zorgverleners 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1070 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘kwaliteitscriteria’:] en hierover wordt gerapporteerd zodat zorgaanbieders door iedereen onderling 

vergeleken kunnen worden. 

 

 

Toelichting: 

We willen vooraf afspreken welke kwaliteit zorgverleners moeten behalen en we willen dat dat niet alleen 

gemonitord wordt, maar ook dat iedereen kan zien welke zorgverleners de afgesproken kwaliteit halen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Dit is gewenst om de kwaliteit van zorgverleners beter toegankelijk te maken voor afnemers 

en gelijk de zorgverleners uit te dagen om betere kwaliteit te leveren. 
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AMVP.62 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Schrappen zin over apothekers 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Schrappen van tekst 

Regelnummer: 1075 t/m 1076 

 

 

 

Huidige tekst: 

Apothekers bieden niet standaard een pil, maar ook steun, een gesprek of een doorverwijzing met behulp van de 

sociale kaart. 

 

 

Toelichting: 

Vier bullets hierboven hebben we ook al wat geschreven over apothekers. Dat is een beroepsgroep waarover de 

gemeente in de praktijk niets te zeggen heeft. We moeten in het VP de suggestie niet wekken dat we hen ergens toe 

kunnen dwingen. Bovendien is deze zin een uitwerking van de vorige zin, die op zich al duidelijk genoeg is. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Begrip voor dit amendement. Eerder wordt de apotheker inderdaad ook genoemd en 

gemeente heeft beperkt zeggenschap over de apotheker. 

Tegelijk kan de gemeente de inzet van apothekers wel stimuleren, daartoe was deze tekst wel opgenomen.  
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AMVP.63 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Wijziging formulering roze routekaart  

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1077 

 

 

 

Huidige tekst: 

Met de opdracht van D66 voor een roze routekaart 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Dankzij een D66-inititiatief in de Haagse gemeenteraad wordt een roze routekaart ontwikkeld. Daarmee... 

 

 

Toelichting: 

Het was geen 'opdracht' van de D66-fractie, het was een D66-initiatief dat overgenomen is door het college. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Terecht punt en specificering. 
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AMVP.64 Amendement  Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Betere formulering  

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1078 t/m 1079 

 

 

 

Huidige tekst: 

Door hulp te bieden aan ontmoetingsmogelijkheden en LHBTIQ+-vriendelijke dagbestedingen voor LHBTIQ+-

ouderen en LHBTIQ+’ers met een beperking. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Ontmoetingsmogelijkheden en LHBTIQ+-vriendelijke dagbestedingen voor LHBTIQ+- ouderen en LHBTIQ+’ers met 

een beperking worden ondersteund. 

 

 

Toelichting: 

De zin in het concept-VP bevatte geen werkwoord. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede verbetering van tekst. 
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AMVP.65 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Aandacht voor LHBTIQ+-ers in jeugdzorg en in dak- en thuislozenzorg 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Thomas Alberts 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1079 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘op zoek naar hulp’] Ook in de jeugdzorg en bij hulp aan dak- en thuislozen komt er extra aandacht 

voor LHBTIQ+-ers. 

 

 

Toelichting: 

In de praktijk ervaren LHBTIQ+-ers in de jeugdzorg en in de dak- en thuislozen problemen die extra aandacht 

rechtvaardigen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goed punt om hiermee de diversiteit van jeugdzorg te verbeteren. 
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AMVP.66 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Gezondheidscentrum op locatie Bronovo 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Ivonne Keuzenkamp 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1083 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[ Toevoegen na ‘innovatieve zorg’:] De gemeente spant zich in om op de locatie van het huidige Bronovo een 

huisartsenpost en een uitgebreid gezondheidscentrum te behouden. 

 

 

Toelichting: 

Over de vraag of op locatie Bronovo een volwaardig ziekenhuis blijft, gaan HMC en de zorgverzekeraars, niet de 

gemeente. Gezien de zorgbehoeften in Den Haag Noord is het zeker gerechtvaardigd dat de gemeente zich inspant om 

op deze locatie een uitgebreid gezondheidscentrum met huisartsenpost te behouden. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Het is van belang dat er in ieder geval wordt ingezet om zorg toegankelijk te houden voor de 

inwoners van betreffende wijken. 
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AMVP.67 Amendement Pre-advies: Neutraal 

Titel Amendement: Meer groepswoningen en betaalbare aanleunwoningen 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Ivonne Keuzenkamp 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1086 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘in de stad’] Er komt meer aandacht voor verschillende vormen van groepswonen en betaalbare 

aanleunwoningen voor senioren en minder-validen. 

 

 

Toelichting: 

Zelfstandig wonen is meer dan begeleid wonen. Voor ouderen zijn juist vormen van groepswonen en 

aanleunwoningen van belang. 

  

Pre-advies: Neutraal  

Toelichting bestuur: Dit punt is ook al benoemd in het hoofdstuk wonen, tegelijk kan de herhaling in dit hoofdstuk 

geen kwaad. 
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AMVP.68 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Jonge mantelzorgers vervangen door peer supporters en ervaringsdeskundigen 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Hannah Hollestelle 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1089 

 

 

 

Huidige tekst: 

Voor jongeren met problemen worden jonge mantelzorgers gezocht. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Voor jongeren met problemen zijn peer supporters en ervaringsdeskundigen beschikbaar. 

 

 

Toelichting: 

Het gaat niet om jonge mantelzorgers, maar om peer supporters en ervaringsdskundigen. Met excuses aan de VPC 

want de formulering met de jonge mantelzorgers was een vroege suggestie van de werkgroep zorg en jeugdzorg aan 

de VPC. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede verbetering. 
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AMVP.69 Amendement  Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Correct 'persoon-eerst taalgebruik'  

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Hannah Hollestelle 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1090 t/m 1091 

 

 

 

Huidige tekst: 

Bescherm de kwetsbaren. Kwetsbare personen (verslaafden, verwarden, daklozen) worden geholpen, met als doel 

terugkeer in de maatschappij. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Bescherming van kwetsbare mensen. Verslaafde, verwarde, dakloze en anderszins kwetsbare personen worden 

geholpen me als doel deelname aan de maatschappij. 

 

 

Toelichting: 

Het is correcter en gebruikelijker te spreken van kwetsbare mensen en dakloze mensen in plaats van kwetsbaren en 

daklozen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede verbetering. 
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AMVP.70 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Meer aandacht voor nabestaanden stilgeborenen 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1095 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen van nieuw punt:] Zorg bij stilgeboorte. De nazorg voor de nabestaanden na een stilgeboorte moet goed 

geregeld zijn. Het bij laten schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) moet zo makkelijk en comfortabel mogelijk 

worden gemaakt. Termen zoals 'levenloos geboren' zijn onnodig grievend en daarmee uit den boze. 

 

 

Toelichting: 

Een paar jaar geleden is er na een lange strijd voor elkaar gebokst dat stilgeborenen (ook met terugwerkende kracht) 

in de Basisregistratie Personen bijgeschreven kunnen worden. Mooi, maar dat moet via een document aangevraagd 

worden. De titel van de pagina van de gemeente Den Haag waar het document te vinden is? 'Levenloos geboren kindje 

registreren in de BRP'. Dit moet menselijker kunnen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Mooie terechte aanvulling op dit belangrijke persoonlijke onderwerp. 
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AMVP.71 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Verergering problemen door preventie 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Lotte Westra 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1104 t/m 1105 

 

 

 

Huidige tekst: 

Door meer in preventie te investeren, willen we de uitgaven verminderen. 

 

Voorgestelde tekst: 

Door meer in preventie te investeren, willen we verergering van problemen voorkomen en besparen we op de lange 

termijn bredere maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld in de strafrechtketen en in de zorg. 

  

 

Toelichting: 

Het gaat er niet alleen om de financiële kant van de zaak, maar ook om de inhoudelijke. Door in te grijpen voordat 

echte problemen ontstaan, kunnen echte problemen voorkomen worden. Deskundigen zijn het er niet over eens over 

meer aandacht voor preventie in de jeugdzorg ook daadwerkelijk leidt tot minder uitgaven in de jeugdzorg. De 

deskundigen zijn het er wel over eens dat meer preventie in de jeugdzorg leidt tot minder kosten in andere wettelijke 

domeinen. 

 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Mooie verbetering. 
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AMVP.72 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Werken vanuit onderling overeengekomen kwaliteitscriteria 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Lotte Westra 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1108 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘voor de jeugdzorg’:] Er wordt gewerkt op basis van onderling overeengekomen kwaliteitscriteria. 

 

 

Toelichting: 

Als er wordt gewerkt met een financieringsmodel dat uitgaat van taakgerichte bekostiging, waarbij 

jeugdzorgaanbieders en gemeente in onderling vertrouwen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, is 

het ook noodzakelijk dat er wordt gewerkt op basis van onderling overeengekomen kwaliteitscriteria. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede toevoeging. 
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AMVP.73 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Tussentijdse verbetering van het huidige jeugdzorg financieringsmodel 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Lotte Westra 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1111 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘contracten’:] in de tijd dat er toegewerkt wordt naar het nieuwe bekostigingssysteem. 

 

 

Toelichting: 

In de vorige bullet is vastgelegd dat we toewerken naar een beter financieringsmodel. Terwijl we dat doen, bieden we 

jeugdzorgaanbieders meer bestaanszekerheid door met meerjarige contracten te werken. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Prima toevoeging. 
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AMVP.74 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Borging consultaties specialisten bij diagnoses in de jeugdzorg 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Lotte Westra 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1113 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na 'collega's':] Ruimte en tijd voor deze consultatierol is contractueel geborgd. 

 

 

Toelichting: 

De jeugdzorg in Den Haag gaat op dit moment uit van 'stepped care': we kijken eerst of de 'laagstopgeleide' 

professional 'goed genoeg' is voor deze cliënt. Als dat niet het geval blijkt, gaan we kijken of een hoger opgeleide 

professional erbij gehaald moet worden. Bij sommige cliënten leidt deze aanpak tot onaanvaardbare tijdsverspilling 

en verergering van de problematiek. Het is beter (en naar verwachting niet duurder) een hoog opgeleide specialist 

vanaf het begin met de diagnose mee te laten kijken en meteen het juiste traject in te zetten. Dat staat allemaal in de 

regels 1112-1113. Voor jeugdzorgaanbieders is het daarnaast fijn dat de ruimte en tijd die deze hoog opgeleide 

specialisten aan diagnoses besteden ook in een contract met de gemeente is vastgelegd. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goed voorstel, wat past bij het punt van meer vertrouwen in zorgverleners. 
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AMVP.75 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Rol van de casemanager in de jeugdzorg 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Schrappen van tekst 

Regelnummer: 1118 t/m 1119 t/m ‘zorgbehoefte’ 

 

 

 

Huidige tekst: 

De wijkgerichte coördinator wordt ook op jeugdzorg het aanspreekpunt voor jeugdzorgaanbieders, zorginstellingen 

en doorverwijzingen van jongeren met een zorgbehoefte. 

 

 

Toelichting: 

Wijkgerichte coördinatoren bestaan niet. In het veld wordt hiermee de casemanager bedoeld (zie ook volgende 

amendement). 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede suggestie. 
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AMVP.76 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Rol casemanager in de jeugdzorg (II) 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1118 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘Eén aanspreekpunt’:] Een casemanager functioneert als aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor 

het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk behandelplan en afstemming met alle zorgaanbieders. 

 

 

Toelichting: 

Met deze tekst wordt uitgelegd wat de casemanager moet doen en waar hij/zij voor verantwoordelijk is (zie ook 

vorige amendement). 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede verduidelijking. 

  



Concept verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2026 - Den Haag, een stad om thuis te zijn 

- Conceptverkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

    

AMVP.77 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Stimuleren werving pleeggezinnen met een migratie-achtergrond 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Hannah Hollestelle 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1122 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Werving pleegzorggezinnen. De gemeente stimuleert de werving van pleegzorg- en 

netwerkgezinnen, met name van mensen met een migratie-achtergrond. 

 

 

Toelichting: 

In (te) veel gezinnen met een migratie-achtergrond worden jeugdzorgmedewerkers gezien als 'witte mensen die je 

kinderen komen weghalen'. Een diverse samenstelling van de jeugdzorgmedewerkers is belangrijk om dat beeld tegen 

te gaan, maar het is ook belangrijk dat kinderen met een migratie-achtergrond die echt uit huis geplaatst moeten 

worden terecht kunnen bij mensen met dezelfde achtergrond. Dat vermindert de weerstand bij de ouders tegen een 

(tijdelijke) uithuisplaatsing. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Doet recht aan diversiteit van inwoners van de stad 
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AMVP.78 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Voorwaarden voor beëindigen jeugdzorg 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Hannah Hollestelle 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1123 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na 'staan':] , een netwerk hebben waar ze op kunnen terugvallen, een passende woonplek hebben, een 

opleiding volgen of een baan hebben, financieel voor zichzelf kunnen zorgen of daarbij geholpen worden en de juiste 

(geestelijke) gezondheidszorg krijgen. 

 

 

Toelichting: 

Dit is de zogeheten 'big five': wat moet er bereikt zijn voordat de jeugdzorg beëindigd kan worden? Omdat niet alle 

lezers van het VP jeugdzorgprofessionals zijn, is het goed dit toe te voegen zodat duidelijk is waar jeugdzorg 

uiteindelijk toe moet leiden. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede toevoeging en toelichting. 
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AMVP.79 Amendement Pre-advies: Neutraal 

Titel Amendement: Vechtscheidingen en jeugdzorg 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Ivonne Keuzenkamp 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1124 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt] Vechtscheidingen en jeugdzorg. Bij vechtscheidingen, die een groot beslag op de jeugdzorg 

leggen, zou de rechter vaker geadviseerd moeten worden het ouderlijk gezag toe te wijzen aan de ouder die de 

omgangsregeling met de andere ouder het beste kan vormgeven. 

 

 

Toelichting: 

Vechtscheidingen zijn naar schatting verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle jeugdzorginterventies. Er is 

een grote hoeveelheid maatregelen denkbaar die jeugdzorgmedewerkers kunnen nemen en adviseren om ervoor te 

zorgen dat dit percentage omlaag gaat. We willen in het VP niet teveel op de stoel van de jeugdzorgmedewerker gaan 

zitten, maar gezien het grote beslag dat vechtscheidingen op de jeugdzorg legt, willen we toch aangeven dat er iets 

moet gebeuren. Het (onder voorwaarden) in een vroeg stadium toewijzen van het ouderlijk gezag aan een van de 

ouders is daarbij een goede eerste stap. 

  

Pre-advies: Neutraal 

Toelichting bestuur: Een vechtscheiding is niet goed voor het kind, de ouders en het kost de Jeugdzorg erg veel 
geld. Daarom is het belangrijk om te kijken hoe scheidingen zo min mogelijk uitlopen op een vechtscheiding waar 
het kind de dupe van wordt. Maar zoals in de toelichting van de indiener ook al staat omschreven, we moeten 
ervoor waken niet teveel op de stoel van de jeugdzorgmedewerker te gaan zitten.  
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AMVP.80 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Doe eens lief, wees inclusief #1. 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1137 t/m 1138 

 

 

Huidige tekst: 

Dat begint bij een open en transparante overheid die aanspreekbaar en bereikbaar is. 

 

Voorgestelde tekst: 

Dat begint bij een open, transparante en inclusieve overheid die aanspreekbaar en bereikbaar is.  

 

 

Toelichting: 

Het lijkt mij logisch om ook in dit hoofdstuk specifiek inclusiviteit te benoemen. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede aanvulling maakt de bedoeling duidelijker . 
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AMVP.81 Amendement                  Pre-advies:  Neutraal 

Titel Amendement: Doe eens lief, wees inclusief #2. 

Indiener: Bruce Siemens 

Woordvoerder: Bruce Siemens 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1156 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Toevoegen na ‘verdere communicatie’] Daarnaast gaat de gemeente weer LHBTIQ+-beleid voeren. 

 

 

Toelichting: 

 Onder voormalig wethouder Van Alphen werd er geen LHBTIQ+-beleid meer gevoerd, maar queer-beleid. Volgens de 

voormalige wethouder is dat een geschikte parapluterm om beleid voor de hele community aan te hangen. Aangezien 

de Q in LHBTIQ+ voor queer/ questioning staat, is het daadwerkelijk niet te begrijpen dat dit besluit genomen is. 

Laten we echt inclusief beleid voeren, ook op LHBTIQ+-gebied. 

  

Pre-advies: Neutraal 

Toelichting bestuur: De een voelt zich meer thuis bij LHBTIQ+ als term, de andere bij queer. In het concept 

verkiezingsprogramma is te lezen dat daar de term LHBTIQ+ meerdere malen terugkomt. We leggen graag 

neutraal aan de leden voor of de gemeente daar in het beleid in de toekomst ook voor dient te kiezen.  
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AMVP.82 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Verruiming persoonlijk contact 

Indiener: Hanneke Gelderblom 

Woordvoerder: Hanneke Gelderblom 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1157 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Verruiming persoonlijk contact. De dienstverlening, en de communicatie daarover, van de 

gemeente verbeteren door mogelijkheden voor persoonlijk contact te verruimen zoals huisbezoek door ambtenaren, 

en de heropening van stadsdeelkantoren voor ouderen, laaggeletterden en mensen met een beperking. 

 

Toelichting: 

Er zijn mensen die behoefte hebben aan menselijk contact als ze iets willen van de gemeente. Daarom is het nodig dat 

stadsdeelkantoren weer van ’s morgens 10 uur tot ‘s middags 14 uur open gaan zodat mensen persoonlijk worden 

geholpen en niet aangewezen zijn op mailcontact.  

 

  

Pre-advies: Overnemen  

Toelichting bestuur: Verruiming van persoonlijk contact past prima in de visie die in het concept 

verkiezingsprogramma te lezen is.  
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AMVP.83 Amendement Pre-advies: Overnemen 

Titel Amendement: Een vrouwenrechtswinkel: een stap dichterbij gelijke toegang tot het recht voor alle 

Haagse vrouwen. 

Indiener: Demi van Wijk 

Woordvoerder: Demi van Wijk 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1179 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Gelijke toegang tot het recht. We richten de eerste Haagse vrouwenrechtswinkel op waar 

gratis advies wordt gegevens over allerlei onderwerpen. Dit brengt gelijke toegang tot het recht voor alle Haagse 

vrouwen een stap dichterbij. 

 

 

Toelichting: 

Er is nog steeds veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, terwijl ieder mens gelijke kansen nodig heeft om tot 

gelijke rechten te kunnen komen. Een eerste Haagse vrouwenrechtswinkel in de wijk kan bijdragen aan gelijke 

toegang tot het recht. Maastricht, Nijmegen en Amsterdam gingen Den Haag al voor. De rechtswinkel moet in de wijk 

worden geplaatst waardoor de drempel voor vrouwen lager wordt om langs te komen voor gratis juridisch advies. 

Het doel is dat vrouwen zich gezien en gehoord voelen. De doelgroep zijn in de eerste plaats vrouwen die het geld niet 

hebben voor een advocaat of juridisch adviseur, maar uiteraard is iedereen er welkom. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Den Haag kent verschillende locaties voor gratis juridisch advies. Het streven zou moeten zijn 

dat deze inclusief werken; dat vrouwen net als andere groepen Hagenaars hun weg daarnaartoe weten te vinden. 

De ervaringen in andere steden laten zien dat een vrouwenrechtswinkel aan een bepaalde behoefte voldoet; een 

dergelijke bijdrage aan een gelijke toegang tot het recht moet in het kader van gelijke kansen niet onderschat 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMVP.84 Amendement Pre-advies: Overnemen 
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Titel Amendement: Nieuwkomers doen mee vanaf dag één en medezeggenschap is hier onderdeel van. 

Indiener: Demi van Wijk 

Woordvoerder: Demi van Wijk 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 

Regelnummer: 1194 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

[Invoegen van nieuw punt:] Medezeggenschap voor nieuwkomers. D66 zorgt ervoor dat nieuwkomers inspraak 

krijgen in de vorm van medezeggenschap over lokaal beleid en uitvoering van de inburgeringswet. Zo kunnen 

nieuwkomers meepraten over het beleid dat hen raakt en doen zij ervaring op met medezeggenschap. 

 

 

Toelichting: 

Als het aan D66 ligt doet iedere nieuwkomer mee vanaf dag één. Het streven is om Den Haag een inclusieve stad te 

maken en dat betekent niet alleen meedoen, maar ook inspraak. Vanaf januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk 

voor het inburgeringsbeleid. Dit raakt de groep nieuwkomers. Om hen te betrekken bij het beleid wat hen aangaat is 

medezeggenschap een belangrijk onderdeel. Nieuwkomers hebben invloed op het beleid, bouwen een netwerk op en 

doen ervaring op met medezeggenschap. 

  

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede suggestie maakt inzet voor kwetsbare Hagenaars duidelijker. 
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AMVP.85 Amendement Pre-advies: Ontraden 

Titel Amendement: OZB gelijk trekken met buurgemeenten 

Indiener: Mario Fruianu 

Woordvoerder: Mario Fruianu 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1250 t/m 1251 

 

 

 

Huidige tekst: 

Den Haag heeft als een van de grootste steden in vergelijking met de andere G4 steden een lage OZB belasting. Om 

meer in de pas te lopen met de andere G4 steden wordt de OZB geleidelijk verhoogd. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Den Haag heeft in vergelijking met de meeste van haar buurgemeenten een relatief lage OZB belasting. Om meer in de 

pas te lopen met haar buren wordt de OZB geleidelijk gelijk verhoogd. 

 

 

Toelichting: 

De G4 in Nederland kennen een andere kosten structuren. Denk aan afvalverwerking, geografische omstandigheden 

en inkomensklassen. Het is daarom niet zinvol om met als doel normatieve kaders neer te zetten te veel naar de 

andere G4 te kijken. Daar waar opertuun kan wel duidelijker naar de ‘Haagse’ buurgemeenten worden gekeken, zoals 

hier bij de OZB. 

  

Pre-advies: Ontraden 

Toelichting bestuur: We concurreren op de woonmarkt met de andere grote G4 steden. Zoals bijvoorbeeld  

bewoners die rond de treinstations in Den Haag wonen en in Amsterdam werken.  

Een stad of gemeente kun je nooit een op een met elkaar vergelijken. De meest gebruikelijke manier is om de G4 als 

vergelijking te nemen. De G4 worden op bepaalde punten anders gefinancierd dan andere gemeenten en hebben 

andere verplichtingen. 
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TEKSTUELE WIJZIGINGEN: Onderstaande amendementen zijn puur tekstueel en worden allemaal overgenomen. Zie 

hoeven niet in stemming gebracht te worden. 

 

 

 Amendement (Tekstueel)  

Titel Amendement: Schaal overal op 

Indiener: Werkgroep Economie 

Woordvoerder: Dennis Berens 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 707 

 

 

 

Huidige tekst: 

te laten vergroenen, groeien en schalen. In Nederland en internationaal. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

te laten vergroenen, groeien en opschalen, in Nederland en internationaal. 

 

 

Toelichting: 

Tekstueel netter en duidelijker opgeschreven 

  

Overnemen 

Toelichting bestuur: Deze grammaticale wijziging leidt tot een verduidelijking van het standpunt zoals 

geformuleerd door de VPC. 
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 Amendement (Tekstueel)  

Titel Amendement: Tekstuele wijziging 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1068 

 

 

 

Huidige tekst: 

Persoonsgebonden (met een hoofdletter) 

 

 

Voorgestelde tekst: 

persoonsgebonden (zonder hoofdletter) 

 

 

Toelichting: 

Tekstuele wijziging om de tekst correcter te krijgen. 

  

Overnemen 

Toelichting bestuur: Terechte verbetering 

  



Concept verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2026 - Den Haag, een stad om thuis te zijn 

- Conceptverkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 

 Amendement (Tekstueel)  

Titel Amendement: Tekstuele wijziging  

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1086 

 

 

 

Huidige tekst: 

begeleid woonmogelijkheden 

 

 

Voorgestelde tekst: 

begeleid wonen-mogelijkheden 

 

 

Toelichting: 

De correcte term is begeleid wonen, dus het zijn de begeleid wonen-mogelijkheden. 

  

Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede technische verbetering. 
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 Amendement (Tekstueel)  

Titel Amendement: Tekstuele wijziging  

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Elwin Lammers 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1093 

 

 

 

Huidige tekst: 

volgens 

 

 

Voorgestelde tekst: 

voor 

 

 

Toelichting: 

Dit lijkt duidelijker en correcter. 

  

Overnemen 

Toelichting bestuur: Prima verbetering. 
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 Amendement (Tekstueel)  

Titel Amendement: Correct gebruikt termen jeugdhulp en jeugdzorg 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Lotte Westra 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1100 

 

 

 

Huidige tekst: 

aanbieders van jeugdzorg 

 

 

Voorgestelde tekst: 

aanbieders van jeugdhulp 

 

 

Toelichting: 

Jeugdzorg is breder dan jeugdhulp. Op vier plaatsen in het concept-VP werd de 'verkeerde' term gebruikt. Sinds de 

decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamelnaam 

voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De term jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en 

ondersteuning (licht verstandelijke beperking, opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz) variërend van 

licht ambulant (vaak vanuit een wijkteam, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer 

gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus). 

  

Overnemen (geldt ook voor de andere amendementen over hetzelfde) 

Toelichting bestuur: Een terechte verbetering, met excuses van de Verkiezingsprogrammacommissie dat deze term 

door elkaar is gebruikt. 
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 Amendement (Tekstueel)  

Titel Amendement: Correct gebruik termen jeugdhulp en jeugdzorg 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Lotte Westra 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1101 

 

 

 

Huidige tekst: 

jeugdhulp 

 

 

Voorgestelde tekst: 

jeugdzorg 

 

 

Toelichting: 

Jeugdzorg is breder dan jeugdhulp. Op vier plaatsen in het concept-VP werd de 'verkeerde' term gebruikt. Sinds de 

decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamelnaam 

voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De term jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en 

ondersteuning (licht verstandelijke beperking, opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz) variërend van 

licht ambulant (vaak vanuit een wijkteam, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer 

gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus). 

  

Pre-advies: Overnemen 
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 Amendement (Tekstueel) 

Titel Amendement: Nadruk leggen op de grote diversiteit in het jeugdzorgaanbod 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Lotte Westra 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1108 

 

 

 

Huidige tekst: 

de jeugdzorg 

 

 

Voorgestelde tekst: 

alle vormen van jeugdzorg 

 

 

Toelichting: 

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met dit amendement wordt 

benadrukt dat het hier in de tekst om alle vormen van jeugdzorg gaat. 

  

Overnemen 

Toelichting bestuur: Goede verduidelijking. 

  



Concept verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2026 - Den Haag, een stad om thuis te zijn 

- Conceptverkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 

 Amendement (Tekstueel) 

Titel Amendement: Correct gebruik termen jeugdhulp en jeugdzorg 

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Lotte Westra 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1114 t/m 1114 

 

 

 

Huidige tekst: 

jeugdhulp 

 

 

Voorgestelde tekst: 

jeugdzorg 

 

 

Toelichting: 

Jeugdzorg is breder dan jeugdhulp. Op vier plaatsen in het concept-VP werd de 'verkeerde' term gebruikt. Sinds de 

decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamelnaam 

voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De term jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en 

ondersteuning (licht verstandelijke beperking, opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz) variërend van 

licht ambulant (vaak vanuit een wijkteam, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer 

gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus). 

  

Overnemen 
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 Amendement (Tekstueel)  

Titel Amendement: Correct gebruik van de termen jeugdhulp en jeugdzorg  

Indiener: Werkgroep Zorg en Jeugdzorg 

Woordvoerder: Lotte Westra 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 

Regelnummer: 1124 

 

 

 

Huidige tekst: 

jeugdhulptraject 

 

 

Voorgestelde tekst: 

jeugdzorgtraject 

 

 

Toelichting: 

Jeugdzorg is breder dan jeugdhulp. Op vier plaatsen in het concept-VP werd de 'verkeerde' term gebruikt. Sinds de 

decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamelnaam 

voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De term jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en 

ondersteuning (licht verstandelijke beperking, opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz) variërend van 

licht ambulant (vaak vanuit een wijkteam, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer 

gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus). 

  

Pre-advies: Overnemen 

 


