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inleiding

Inleiding
Den Haag als hoofdstad van sociaal Nederland
Deze tijd vraagt om sociale keuzes. En die maakt de SP, als enige politieke partij in Nederland. Dit ver
kiezingsprogramma maakt helder waar die sociale keuzes vooral moeten worden gemaakt. Armoed
ebestrijding, goede gezondheidszorg, betaalbare woningen en eerlijk werk voor een eerlijk loon. Dat zijn
onze prioriteiten. Want in een rijk land hoort geen plek te zijn voor armoede, tekortschietende zorg, uitbui
ting en erbarmelijk slechte woningen.
Den Haag heeft alles. De zee en het parlement. Van ambassadeur tot ADO-supporter, van ambtenaar tot
Anouk. Den Haag is de echte hoofdstad! En daarom moeten wij ook hier het goede voorbeeld geven en
laten zien dat je ook sociale keuzes kan maken. Niet besturen als een gewetenloze boekhouder, maar met
gevoel, met rechtvaardigheid en met oog voor de menselijke maat.
Dat doet de SP op straat én in de gemeenteraad. Daar ligt een kans om juist de echte problemen aan te
blijven pakken. We hebben de laatste jaren heel veel mooie woorden gehoord van met name PvdA- en
VVD-wethouders. Maar de praktijk is heel anders. Die praktijk is dat het bestuur kiest voor het afbreken
van veel belangrijke voorzieningen en kiest voor overbodige prestigeprojecten die niemand in de stad wil.
Het college breekt onder het valse motto ‘bezuinigen is nodig’ heel veel af in deze stad. Maar tegelijkertijd
wordt er wel een Spuiforum gebouwd van minstens 181 miljoen euro? Een topsportcentrum? Kroonluch
ters in de Grote Marktstraat? Een buitendijks hotel van negentig meter hoog en voor miljoenen een onzin
nige zweefbrug optuigen in Scheveningen? In dit programma maken wij fundamenteel andere keuzes. Wij
gaan aan de slag met het oplossen van echte problemen.
We zorgen dat buurthuizen weer open gaan, net als bibliotheken en we zorgen voor goede kleinschalige
thuiszorg. We zorgen voor werk, echt werk en bestrijden daarmee de armoede. Daarnaast zetten we een
streep door de verspillende prestigeprojecten zoals het Spuiforum en het topsportcentrum. Op die manier
bespaar je miljoenen die broodnodig zijn voor een socialer Den Haag. Deze stad heeft immers alles. Nou
ja, bijna alles. Sociale bestuurders ontbreken nog. En dat kan alleen veranderen als de SP groot genoeg
wordt! Alleen dan maken we Den Haag de meest sociale stad van het land.

Bart van Kent
Lijsttrekker SP Den Haag
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1. Economie, werk en inkomen

1. 	Economie, werk en
inkomen
De gevolgen van de financiële en economische crisis zijn groot in Den Haag. De verwachting is dat deze gevolgen de komende jaren nog zullen doorzetten. De werkloosheids-cijfers
lopen op, meer faillissementen worden uitgesproken en er is een toename van mensen die
een beroep moeten doen op de bijstand. Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren honderden
banen in Den Haag verloren gegaan door afbraak van publieke voorzieningen, zoals bibliotheken, buurthuizen en culturele instellingen. Het is belangrijk om het tij te keren. Investeren
in werkgelegenheid en publieke voorzieningen is nu noodzakelijk. Dat levert veel banen op
en zorgt daarnaast voor een sociale en leefbare stad.

Waar iedereen zinvol en fatsoenlijk betaald werk heeft...
Te veel inwoners van Den Haag hebben een laag inkomen of zitten werkloos thuis. Vooral onder jongeren,
ouderen en allochtonen is de werkloosheid hoog. Hiervoor komt extra aandacht. Alle mensen die kunnen
werken, hebben recht op zinvol en fatsoenlijk betaald werk. De gemeente kan meehelpen om dit werk te
vinden. Iedereen die kan werken moet werken, maar mensen die door omstandigheden niet kunnen wer
ken, kunnen rekenen op genoeg geld om van te leven.

En de werkgelegenheid bevorderd wordt…
De werkgelegenheid in Den Haag wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van de (semi-)
overheid en aanverwante bedrijven, internationale instellingen, toerisme en horeca, dienstverlening en
zorginstellingen. Toch kan de gemeente Den Haag veel meer doen om de werkgelegenheid te bevorderen,
bijvoorbeeld door het versterken van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

De SP stelt daarom het volgende voor:

•
•

•

•
•
•

•

Hagenaars die in ruil voor een bijstandsuitkering de stad schoonhouden, worden niet langer misbruikt.
Zij krijgen tenminste het minimumloon. Bij volwaardig werk hoort een volwaardig loon.
Voor elke bijstandsgerechtigde werkzoekende is het uitgangspunt voor begeleiding en re-integratie:
maatwerk gekoppeld aan de mogelijkheden die iemand heeft en met respect voor de menselijke waar
digheid.
Werkzoekenden die in de zorg willen en kunnen werken, komen in aanmerking voor omscholing. Niet
langer worden Zuid- of Oost- Europese verpleegkundigen ingevlogen met als argument dat er in Den
Haag geen werknemers te vinden zijn.
Voor schoolverlaters en andere jongeren geldt: werk of scholing in plaats van thuis zitten, om de aan
sluiting met de arbeidsmarkt niet te verliezen.
Er komen meer stageplaatsen en betere begeleiding voor jongeren in het beroepsonderwijs.
Er komt een aanvalsplan om armoede in Den Haag terug te dringen. Geen kind mag door armoede
nadeel ondervinden in de ontwikkeling. Het bezuinigen op primaire levensbehoeften wordt via de bij
zondere bijstand voorkomen.
Ouderen en chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen op of rond het sociaal minimum,
krijgen een jaarlijkse bijdrage uit het ouderenfonds en/of het fonds voor chronisch zieken en gehandi
capten.
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De leenbijstand wordt afgeschaft. Bijzondere bijstand voor de vervanging van een wasmachine of dure
medicijnen is te allen tijde een gift.
De gemeente moet terughoudend zijn met het uitdelen van strafkortingen op de bijstandsuitkerin
gen. Niet automatisch straffen, maar persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden van individuele
uitkeringsontvangers in het oog houden. Wanneer er sprake is van moedwillige fraude wordt er hard
opgetreden.
Betaling van werknemers van de sociale werkvoorziening op basis van stukprijs of geleverde prestatie
is uit den boze. Een fatsoenlijke beloning conform de CAO blijft.
Het WSW-bedrijf Haeghe Groep wordt niet geprivatiseerd en aan zijn lot overgelaten. De gemeente
blijft daarom direct verantwoordelijk.
Bij alle aanbestedingen voor werken en diensten stelt de gemeente de eis dat ten minste 10% van de
in te zetten werknemers bestaat uit werklozen, stagiairs, arbeidsgehandicapten of werknemers met
een WSW-dienstverband. Deze regel geldt voor bedrijven met meer dan 27 werknemers en ook voor
de gemeentelijke organisatie zelf.
Bij opdrachten vanuit de gemeente krijgen Haagse ondernemers de uitnodiging om in aanmerking te
komen voor de opdracht. Bijvoorbeeld door op gezette tijden een ‘opdrachtenmarkt’ te organiseren
waarbij ondernemers met hulp van ambtenaren zich ter plekke kunnen kandideren voor de opdracht.
Opdrachten die te groot zijn voor het MKB, worden in kleinere delen aanbesteed. Zo worden kleinere
ondernemers niet op voorhand uitgesloten.
Niet alleen de grote bedrijven maar ook het MKB zijn volwaardige gesprekspartners bij bouwplannen.
De gemeente onderzoekt of een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandi
gen kan worden aangeboden.
De aanvraagprocedure vergunning voor (startende) ondernemers wordt vereenvoudigd. Dit kan door
bestanden te koppelen en vergunningen eenmalig – waar mogelijk en gewenst – voor langere tijd te
verstrekken in plaats van eenmaal per jaar.
Bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers kunnen op ondersteuning van de gemeente
rekenen. Bijvoorbeeld in de vorm van ondersteunende en adviserende diensten.
De gemeente betaalt haar rekeningen binnen 30 dagen.
Ondernemers hebben behoefte aan betaalbare contra-expertise bij afwijzing door IMK (het bedrijf dat
toetst of een onderneming levensvatbaar is). Er moet een bezwaarmogelijkheid komen, indien er een
geschil is tussen de aanvrager en de beoordeling door het IMK.
Binnenstedelijke bedrijventerreinen zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in de stad en blijven
behouden.
Er moet meer aandacht komen voor het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt. Discriminatie
in elke vorm is onacceptabel.
Er wordt bezuinigd op de inhuur door de gemeente van de zogenaamde externen. Door beter gebruik
te maken van de aanwezige kennis en ervaring bij het bestaande personeel, hoeft er minder vaak een
beroep te worden gedaan op extern (en vaak duurder) personeel. Professionele expertise kan alleen
voor korte tijd worden ingehuurd met als doel dat de kennis wordt overgedragen aan het bestaande
personeel.
Uitzendbureaus die Midden- en Oost-Europeanen uitbuiten door arbeidsvoorwaarden aan hun laars te
lappen, worden keihard aangepakt. Fraude wordt actief opgespoord en bestreden.
De bijdrage voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij zal worden voortgezet om de krediet
verstrekking voor innovatieve bedrijven te stimuleren.

een goede en betaalbare woning voor iedereen

2.	Een goede en betaalbare woning
voor iedereen
Iedereen heeft recht op een betaalbare en goede woning. De woningnood in Den Haag wordt echter steeds
groter, omdat het aantal beschikbare sociale huurwoningen steeds kleiner wordt. Wie op zoek is naar een
betaalbare huurwoning moet nu jaren wachten. Een groot gedeelte van de Hagenaars kan geen woning kopen
omdat hun inkomen te laag is, ze schulden of geen vast contract hebben. Ook voor studenten is het lastig om
betaalbare woonruimte te vinden.
Mensen met een koopwoning raken steeds vaker in de problemen. Als zij hun huis willen verkopen, blijven ze
achter met een restschuld door de dalende huizenprijzen, waardoor de hypotheek hoger is dan de waarde van
de woning. Wanneer zij in financiële problemen komen door bijvoorbeeld ontslag of ziekte, moeten we er voor
zorgen dat deze mensen niet ook nog eens hun dak boven het hoofd kwijtraken.

Niet slopen maar renoveren…
Veel sloop- en nieuwbouwplannen gaan door de crisis niet door. Sloop van woningen die bouwkundig nog
in prima staat zijn, moet worden voorkomen, zodat er niet nog meer betaalbare woningen verdwijnen.
Woningen die eigenlijk gesloopt zouden worden, zijn vaak zeer minimaal onderhouden. Wat daar de ge
volgen van kunnen zijn, hebben we gezien in de ‘Vergeten Driehoek’ in de Schilderswijk: verkrotte wo
ningen waar bewoners letterlijk ziek werden en er twintig jaar onduidelijkheid was over de toekomst van
de woningen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en optreden tegen verhuurders die
hun woningen slecht onderhouden. Veel sloopplannen kunnen van tafel, mits ze vervangen worden door
plannen om de huizen te renoveren. Hierdoor worden ze weer aantrekkelijk voor alle inkomensgroepen en
energiezuiniger. Bij sloopplannen is instemming van twee derde van de huurders vereist. En wanneer er so
ciale huurwoningen worden gesloopt, moeten er ook weer voldoende sociale huurwoningen worden terug
gebouwd. Bij nieuwbouwplannen is het doel om tenminste 30 procent van de te bouwen woningen sociale
huur te laten zijn. Zo zorgen we er voor dat het aantal sociale huurwoningen op peil blijft en de wachtlijsten
voor woningzoekende korter worden.

Geen kantoren bouwen voor leegstand…
Er staan nu al veel kantoorpanden leeg. Sommigen zijn zelfs nooit gebruikt. Kantoorpanden die nu voor
lange tijd leegstaan, worden geschikt gemaakt voor ander gebruik, bijvoorbeeld als huisvesting voor
studenten en starters op de woningmarkt.

Hulp voor woningzoekenden…
Steeds meer kantoren van woningcorporaties worden gesloten in de stad, de woonkrant is verdwenen en
de subsidie voor hulporganisaties zoals het IKW is wegbezuinigd. Dit is desastreus voor mensen zonder
vaste woon- of verblijfplaats, mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven, hun weg niet kunnen vinden
op het internet of moeite hebben met het invullen van formulieren. Het wordt voor hen lastig om te rea
geren op het woonaanbod. Daarom is het belangrijk dat organisaties die deze mensen helpen, financieel
gesteund worden. Iedereen moet de kans krijgen om een passende woning te vinden in Den Haag.
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Bij nieuwbouwplannen zet het college zich in om tenminste 30 procent van de te bouwen woningen uit
sociale huurwoningen te laten bestaan.
De gemeente en woningcorporaties bespreken wijkplannen met een representatieve afvaardiging van
de wijkbewoners. Er wordt dus niet langer alleen met een enkele ‘wijkburgemeester’ of een door de
corporaties aangewezen persoon gepraat.
Woningcorporaties zijn net als alle andere woningeigenaren in Den Haag verplicht om hun woningen
voldoende te onderhouden, ook als er plannen zijn om de woningen te slopen. De gemeente treedt op
als woningcorporaties dit niet doen.
De gemeente Den Haag stapt uit het woningaanbodmodel van het Stadsgewest Haaglanden, omdat
meer sturing in woningtoewijzing nodig is. Bij het woningtoewijzingsbeleid wordt meer gestuurd op
gemengde wijken en sociale cohesie binnen de wijk. Er moeten duidelijke afspraken komen met de
gemeenten in de regio over de voorraad sociale woningbouw.
Het aantal betaalbare huur- en koopwoningen in de stad, voor inkomens tot 43.000 euro, wordt uit
gebreid.
Er wordt gerenoveerd in plaats van grootschalig gesloopt. Gerenoveerde woningen worden goed
geïsoleerd.
Woningen worden alleen gesloopt als ze bouwkundig in slechte staat zijn en als twee derde van de
oorspronkelijke bewoners hiermee instemt. Als dit het geval is, wordt voor ieder complex een sociaal
plan opgesteld.
Woningcorporaties leveren indien nodig maatwerk als bewoners moeten verhuizen door sloop en
enovatie.
Voordat toestemming verleend wordt voor sloopplannen om nieuwbouw te realiseren, worden eerst de
– soms al jaren lang – braakliggende terreinen bebouwd.
De gemeente Den Haag maakt afspraken met woningcorporaties over ouderen die een eengezins
woning inruilen voor een seniorenappartement. Zij mogen een lagere huur betalen voor hun senioren
appartement (huurgewenning). Hiermee wordt voorkomen dat ouderen alleen uit financiële motieven
een grote eengezinswoning bezet houden, terwijl zij eigenlijk graag willen verhuizen.
Bij nieuwbouw wordt bekeken of parkeerplaatsen zoveel mogelijk ondergronds kunnen worden
aangelegd.
Bouw- en woningtoezicht moet meer controlerend en handhavend optreden. De formatie zal worden
uitgebreid, onder meer door het creëren van meer leer-werktrajecten.
Bij grootschalige bouwplannen wordt tenminste 3 procent van de oppervlakte als speelruimte voor
kinderen ingeruimd.
Er wordt meer gecontroleerd door de pandbrigade op overbewoning, illegale bewoning en overlast.
Huisjesmelkers worden aangepakt. Huurders die het slachtoffer zijn van een huisjesmelker krijgen
gemakkelijk toegang tot een huurteam. Zij helpen slachtoffers bij het halen van hun rechten. Ook moet
het aantal betaalbare studentenkamers worden uitgebreid, zodat studenten minder snel overgeleverd
zijn aan huisjesmelkers.
De mogelijkheid tot het herinvoeren van een woonvergunningenstelsel in een aantal wijken moet
worden onderzocht. Het nieuwe college houdt de raad op de hoogte van de voor- en nadelen van het
herinvoeren van een woonvergunningenstelsel.
Mensen met een (dreigende) huurschuld worden door gemeente en woningcorporaties actief onder
steund bij het oplossen van hun problemen.
Woningcorporaties zijn terughoudend met de verkoop van betaalbare huurwoningen.
Bij aanvraag van een splitsingsvergunning (een vergunning om een woning op te splitsen in meerdere
woningen) worden direct omwonenden actief per brief geïnformeerd.
Kantoorgebouwen worden pas gebouwd als er behoefte aan is. Nu is er een overschot aan kantoor
ruimte.
Leegstaande kantoorgebouwen worden voor andere doeleinden gebruikt dan leegstand. Bijvoorbeeld
voor de huisvesting van studenten.
Er komt een leegstandsverordening in Den Haag, die zodanig wordt vormgegeven en uitgevoerd dat

een goede en betaalbare woning voor iedereen

•

•
•
•
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•
•
•
•

•
•
•
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hij de minste administratieve lasten oplevert en maximaal bijdraagt aan zinvol gebruik van de ruimte.
In deze leegstandsverordening worden nadere regels gesteld omtrent het omgaan met leegstand van
kantoren en detailhandel.
De visserij op Scheveningen blijft waar ze nu zit. Voor de nieuwe bestemming van het Norfolk-terrein
gaat de voorkeur uit naar arbeidsintensieve havengebonden bedrijvigheid, havengerichte opleidingen
en beperkte gemengde woningbouw.
Er komt geen kabelbaan of zweefbrug over de haven.
Er komt geen hoogbouw aan de haven van Scheveningen.
Bij de plannen voor de Binckhorst moet er meer oog zijn voor de nu aanwezige industrie en er moet
worden bekeken of bedrijven kunnen worden geclusterd per bedrijfstak.
Bij de plannen voor Kijkduin blijft de kleinschaligheid van een familiebadplaats voorop staan. Daar
naast mogen de plannen niet ten koste gaan van de natuur.
Initiatieven zoals de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) worden kritisch gevolgd, om een financieel
debacle te voorkomen.
De gemeente Den Haag gaat leegstand van gebouwen actief tegen. Zolang leegstand nog op grote
schaal voorkomt, wordt kraken door de vingers gezien.
De bestaande ligplaatsen van woonschepen en standplaatsen van woonwagens worden opgenomen
in het bestemmingsplan, waardoor bewoners meer rechten hebben.
De gemeente en de Hogescholen informeren studenten over de regels met betrekking tot huurtoeslag,
maximale huurprijs, overbewoning en illegaal onderverhuur.
Er komt steun voor organisaties die mensen helpen met het vinden van een sociale huurwoning.
De gemeente staat huiseigenaren bij waarvan de schuld hoger is dan de waarde van het huis, voordat
ze in serieuze problemen komen. Bijvoorbeeld via een speciaal schuldhulpverleningstraject. We moe
ten voorkomen dat deze mensen straks geen dak boven hun hoofd meer hebben.
Alle zeven masterplannen worden herzien op nut en noodzaak.
Het college zet zich in bij het kabinet om de huur van een woning niet met meer dan de inflatie te laten
stijgen.
Wonen boven winkels wordt gestimuleerd; dit zorgt voor een levendig centrum, ook na sluitingstijd van
de winkels.
De gemeente is trots op haar cultureel erfgoed en monumentale panden en gaat hiermee dus zorg
vuldig om. Bij ontwikkelingen in de stad wordt hier rekening mee gehouden.
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goede zorg in de buurt

3. Goede zorg in de buurt
In Den Haag zijn de verschillen in gezondheid groot. Vooral bewoners in de armere wijken zijn minder
gezond dan de inwoners van de rest van Den Haag. Daarnaast zijn veel mensen die gebruik maken van de zorg
slechts een nummer geworden na jaren van schaalvergroting, vermarkting en bureaucratie. De SP is tegen de
marktwerking in de gezondheidszorg. De menselijke maat moet terug en de zorg voor mensen moet worden
verbeterd. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het snijden in de AWBZ hebben veel negatieve
gevolgen voor juist diegenen die hier een beroep op moeten doen.

Gezondheidszorg dicht bij de mensen…
Een menselijke maat bereiken we door de zorg dicht bij de mensen te organiseren. In de buurten komen
daarom buurtzorgcentra waarin artsen en andere hulpverleners samenwerken en er komen kleinschalige
woonvoorzieningen voor ouderen. Daarnaast wordt de thuiszorg in de stad weer opgebouwd, in plaats van
afgebroken. Als de regering niet de verantwoordelijkheid wil nemen voor een fatsoenlijke thuiszorg, dan
neemt de gemeente Den Haag die verantwoordelijkheid zelf. Door het instellen van kleinschalige buurt
zorgteams gaat de kwaliteit van de thuiszorg omhoog en ontstaat meer financiële ruimte om de landelijke
bezuinigingen op te vangen. Bij huishoudelijke verzorging worden opleidingseisen gesteld en wordt niet
met schoonmakers gewerkt. Voor het prikken van insuline, helpen bij douchen en het aandoen van steun
kousen komt alleen gekwalificeerd personeel. Daarnaast zorgt de gemeente Den Haag voor fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden voor de thuiszorgmedewerkers.

Waarbij het voorkomen van problemen voorop staat…
Voorkomen is beter dan genezen en is bovendien goedkoper! Het is daarom onbegrijpelijk dat welzijns- en
gezondheidsproblemen van inwoners van Den Haag regelmatig veel te laat worden ontdekt. Daarom wordt
fors geïnvesteerd in het vroeg signaleren van problemen en het helpen bij een oplossing.

Daarom stelt de SP het volgende voor:

•

•
•
•

•
•

De verantwoordelijkheid voor thuishulp en -zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
wordt in handen gegeven van buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen. Hierdoor verdwijnen de
dure overhead en dure managers en krijgen thuiszorgmedewerkers meer zeggenschap over hun eigen
werk.
De thuiszorg wordt niet meer aanbesteed. De gemeente stelt goede basistarieven vast en maakt
afspraken op basis van kwaliteit in plaats van prijs.
De gemeente zorgt dat er in elke wijk een buurtzorgcentrum komt waarin huisartsen, tandartsen,
fysiotherapeuten en verloskundigen intensief samenwerken.
Er komen meer kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen in de buurt, bijvoorbeeld in de vorm
van hofjes, waarbij vanzelfsprekend veel aandacht is voor de veiligheid. Daarnaast worden voldoende
betaalbare en aanpasbare woningen voor ouderen gebouwd en wordt het aanvragen van woningaan
passingen door de gemeente intensief begeleid.
Vrijwilligers en werklozen worden niet ingezet voor professionele zorgtaken om daarmee de bezuinigin
gen op te vangen. Mensen hebben recht op goede, professionele zorg.
Het sluiten van verzorgingshuizen wordt voorkomen en daarmee gedwongen verhuizingen en
ontslagen.
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Mensen die familieleden of vrienden verzorgen, kunnen voor advies, steun en respijtzorg terecht bij
steunpunten mantelzorg. Overbelaste mantelzorgers krijgen extra ondersteuning vanuit de buurtzorg
teams.
Mantelzorgers die gebruik maken van een auto, krijgen een gratis bezoekersparkeerkaart voor de wijk
waarin zij iemand verzorgen, zodat zij geen parkeerkosten hoeven te betalen.
Er komt snel ondersteunende begeleiding voor mensen en kinderen die door ondersteuning alleen
thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast komt er genoeg dagbesteding voor mensen met een verstan
delijke, psychische of lichamelijke beperking.
Gedwongen ontslagen en loonsverlaging in de jeugdzorg worden voorkomen.
Cliëntenorganisaties hebben een belangrijke stem bij plannen van de gemeente op het gebied van
gezondheidszorg.
Het aantal plaatsen in de dag-, nacht- en 24-uurs-opvang voor dak- en thuislozen wordt uitgebreid.
Voor zwerfjongeren komen er meer specifieke opvang- en begeleid wonen-plekken.
Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen. Eerst vindt er een huisbezoek plaats waarbij een
poging wordt gedaan om de (financiële) problemen op te lossen. Voor gezinnen met kinderen moet bij
uithuiszetting onmiddellijk een oplossing voorhanden zijn. Zowel de gemeente en woningcorporaties
moeten hiervoor noodwoningen beschikbaar hebben.
Het aanvragen van bijvoorbeeld gehandicaptenvervoer of aanpassingen in huis gaat voortaan zonder
bureaucratische rompslomp.
Het gebruik van de taxibus voor minder validen en ouderen wordt alleen nog vergoed voor mensen
met een inkomen tot modaal. Het telefoonnummer voor reserveringen wordt weer gratis.
De toegankelijkheid van scholen, sportaccommodaties, musea, culturele instellingen en andere open
bare gebouwen voor minder validen moet goed zijn. Daarom wordt dit een belangrijke voorwaarde bij
het verstrekken van vergunningen en subsidies.
Ook het openbaar vervoer wordt volledig toegankelijk voor mensen met een handicap. Daarnaast
komen er voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen in de stad en worden trottoirs, fietspaden, over
steekplaatsen en op- en afritten verbeterd waar dat nodig is. Het nieuwe college legt binnen een jaar
een plan aan de raad voor omtrent toegankelijkheid van het openbaar vervoer en van de openbare
ruimte voor mensen met beperkingen. In dit plan worden concrete maatregelen voorgesteld voor de
korte en de langere termijn.
In winkelgebieden komen meer openbare toiletten die ook toegankelijk zijn voor gehandicapten.

een veilige stad

4.	Een veilige stad
Veel mensen voelen zich onveilig in Den Haag. Dat komt bijvoorbeeld door overlast en criminaliteit. Dat komt
ook omdat mensen elkaar niet meer kennen en sociale controle vaak ontbreekt. Omringd worden door vreemden geeft sneller een onveilig gevoel. Er wordt veel gesproken over de overlast, maar weinig over de oorzaken
ervan. Het is erg vervelend als groepjes jongeren overlast veroorzaken, maar vaak is er weinig alternatief voor
deze jongeren. Daarom is het beter om in de wijkcentra activiteiten te organiseren voor deze doelgroep dan
het instellen van een samenscholingsverbod. Dit neemt niet weg dat overlastgevende jongeren aangepakt
moeten worden. Hetzelfde geldt voor daklozen die in portieken slapen of drugs gebruiken in het openbaar. Er
waren verschillende plekken waar deze mensen hulp of een plek voor de nacht konden krijgen. Ook hier is op
bezuinigd. En de gevolgen zien we terug in de wijken.
Nationaal is fors bezuinigd op de politie. Dit heeft tot gevolg dat de politie steeds meer gedwongen wordt tot
het maken van keuzes. Veel overtredingen die wel overlast veroorzaken, worden hierdoor niet aangepakt.

Strengere controles…
Iedereen in Den Haag moet zich aan de regels houden. Niet iedereen doet dat en hierop moet strenger
gecontroleerd worden. De SP pleit daarom voor extra politie-agenten op straat die een kleiner gebied
bestrijken en een bekend gezicht zijn in de straat en buurt. Helaas is de politie voor veel mensen nu nog
lastig bereikbaar. Er zijn maar weinig posten die tot ‘s avonds laat open zijn. Meer kleine wijkposten die ‘s
avonds open zijn, maken Den Haag veiliger.

En worden problemen voorkomen…
Voorkomen is beter dan genezen. Misdaden moeten bestraft worden. Sneller ingrijpen wanneer het fout
dreigt te gaan, levert de maatschappij een financiële besparing op en voorkomt ellende. Dit kan door het
buurtgevoel te versterken en hiermee de sociale cohesie en controle te bevorderen. Ook hier speelt de
wijkagent, die zijn mensen kent, een belangrijke rol. Initiatieven vanuit de wijk om de buurt veiliger te
maken en het gevoel van saamhorigheid te versterken, verdienen steun. Daarnaast moet er begeleiding
zijn voor mensen die in de problemen dreigen te komen, bijvoorbeeld door schulden, een verslaving of
spijbelen, of die beginnend crimineel gedrag vertonen. Op langere termijn is het voor iedereen beter om
deze mensen op het rechte pad te houden.

Daarom stelt de SP het volgende voor:

•
•
•

•
•

•
•

Het college zet zich in om meer politie beschikbaar te krijgen in de wijken.
Elke aangifte hoort serieus in behandeling te worden genomen. De 24-uurs toegankelijkheid van wijk
bureaus moet gegarandeerd zijn.
In het het veiligheidsbeleid van de gemeente wordt prioriteit gegeven aan de bestrijding van geweld
achter de voordeur, waaronder ouderenmishandeling, huwelijksdwang, eer-gerelateerd geweld, huise
lijk geweld en kindermishandeling.
Er wordt prioriteit gegeven aan de bestraffing van geweld tegen handhavers en hulpverleners.
Beveiligingscamera’s zijn een middel en geen doel. Ze worden alleen opgehangen in combinatie met
andere maatregelen, dus een goed horecabeleid, betere controle en handhaving in overleg met de
omwonenden.
Via het meldpunt overlast kunnen mensen anoniem melden dat buren zich niet aan de afvalregels
houden. Aan de hand van deze melding gaat de gemeente controleren en eventueel bekeuren.
Mensenhandel, bijvoorbeeld in massagesalons, wordt intensiever bestreden.
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Net zoals de inwoners van Den Haag dienen ook ondernemers de openbare ruimte schoon te houden.
Daarom wordt niet getolereerd dat winkels en horeca na sluitingstijd afval en ander materiaal achterla
ten op de stoep.
Vragen om extra verlichting in buurten worden serieus behandeld.
Klachten over de groepsdruk in sommige gemeenschappen worden serieus genomen en individuen
worden geholpen om de groepsdruk te weerstaan.
Op scholen, in buurthuizen en bij de inburgering wordt voorlichting gegeven over de democratie en de
Nederlandse wetten en regels.
Den Haag krijgt kleine scholen waarin de sociale controle goed is, zodat kinderen en ouders snel wor
den aangesproken op vervelend gedrag.
Buurt- en wijkinitiatieven om de buurten veiliger te maken, zoals nachtpreventie door bewoners of ‘ken
je buren’-acties van bewoners, worden ondersteund.
Kinderen onder de 12 jaar die na 22.00 uur nog zonder begeleiding van een volwassene op straat
lopen, worden door de politie thuisgebracht. Hun ouders worden aangesproken en eventueel beboet.
De aanrijtijden van politie, brandweer en ambulance moeten binnen de vastgestelde wettelijke norm
zijn.
De toegankelijkheid van de straten voor de hulpverleners moet gegarandeerd zijn. Dubbel geparkeerde
auto’s worden weggesleept.
Malafide ondernemers worden aangepakt door middel van de Wet Bibob.
Draaideurcriminelen worden hard aangepakt. Een klein percentage van de criminelen zorgt namelijk
voor het merendeel van de overlast.
Mensen die zich misdragen op een manier die strafrechtelijk moeilijk is aan te pakken (intimideren,
schelden, spugen, herrie maken, treiteren), krijgen een ASO-bevel. Bij herhaald wangedrag kan dan
een zwaardere straf worden opgelegd dan doorgaans voor die ene overtreding staat.

verkeer

5.	Verkeer
Een goede bereikbaarheid is van belang voor een economisch gezonde en bruisende stad. Daarom moeten we
voorkomen dat de wegen in en rond Den Haag dichtslibben. Dit doen we door de bereikbaarheid van de stad
op peil te houden, door ervoor te zorgen dat er verschillende mogelijkheden worden geboden om Den Haag en
Scheveningen in en uit te komen. Om de stad bereikbaar te houden, kiest de SP niet voor het miljoenen verslindende prestigeproject van de Rotterdamsebaan, wel kiest de SP voor het aanpakken van de knelpunten in
de stad. Hierbij krijgt de centrumring prioriteit. Het ongelijkvloers maken van kruisingen zorgt voor een betere
doorstroming van het auto- en fietsverkeer; de frequentie van het openbaar vervoer gaat omhoog. De leefbaarheid in de stad neemt hierdoor toe omdat de uitstoot van uitlaatgassen afneemt. Ook ziet de SP bijvoorbeeld
een belangrijke rol voor snel en frequent openbaar vervoer in combinatie met transferia aan de randen van de
stad. Den Haag moet een stad zijn waar fietsers en voetgangers veilig en snel kunnen bewegen.

De buurt bereikbaar met openbaar vervoer…
Iedere inwoner van Den Haag moet op een fatsoenlijke manier gebruik kunnen maken van het openbaar
vervoer. Een eerste vereiste is dat er op loopafstand een halte voor bus of tram te vinden is, waar vier keer
per uur een tram of bus stopt. Het openbaar vervoer moet ook goed toegankelijk zijn voor minder validen.
Mensen moeten zich veilig voelen in de bus en tram.

Met een Haags vervoersbedrijf…
De SP is tegen het aanbesteden van de HTM. De tram en bus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
in Den Haag. Bij de eerstvolgende mogelijkheid wordt de HTM niet openbaar aanbesteed, maar als een
bedrijf inbesteed. Daarbij moet de winst die gemaakt wordt door de HTM, ook weer terugvloeien in het
Haagse openbaar vervoer.

Zonder parkeerchaos…
De meeste Haagse woonwijken zijn niet berekend op het grote aantal auto’s dat de bewoners bezitten.
Daarom is het in een flink aantal wijken in de avonduren een parkeerchaos. In een drukke, compacte stad
als Den Haag is het noodzakelijk dat het parkeren in goede banen geleid wordt. De SP wil daarom dat de
parkeerproblemen in de verschillende Haagse wijken worden aangepakt. Eerst moeten maatregelen geno
men worden, waardoor het aantal parkeerplekken toeneemt. Vervolgens kan hier betaald parkeren inge
voerd worden. Hierbij gaan bezoekers van Den Haag betalen voor de spaarzame lege plekken in de stad.
Inwoners van Den Haag krijgen een parkeervergunning voor hun auto tegen kostprijs. Voor meer auto’s op
één huisadres geldt een hoger tarief. Vanzelfsprekend worden er goede oplossingen bedacht voor be
drijven en bezoekers en vooral voor mantelzorgers en mindervaliden die afhankelijk zijn van hun auto. De
grote parkeerproblemen in het Laakkwartier krijgen prioriteit.

De SP stelt daarom het volgende voor:

•

•
•

Iedere inwoner van Den Haag heeft een bus- of tramhalte op loopafstand. Speciale aandacht komt er
voor de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals winkelcentra, het strand, stadsdeelkanto
ren, sportvoorzieningen, scholen en zorginstellingen.
De toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen wordt verbeterd.
In wijken met parkeerproblemen, worden de problemen eerst opgelost door bijvoorbeeld de aanleg
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van extra parkeerplekken. Daarna wordt pas betaald parkeren ingevoerd. In wijken waar geen parkeer
probleem bestaat, wordt geen betaald parkeren ingevoerd.
Inwoners van Den Haag krijgen een parkeervergunning voor hun auto tegen kostprijs. Voor meer auto’s
op één huisadres geldt een hoger tarief. Bezoekers van de stad moeten betalen voor de spaarzame
lege parkeerplaatsen in de stad. Als de gemeente aan dit beleid geld over houdt, wordt dit geïnves
teerd in goede en veilige parkeerplaatsen.
Er moet nog eens goed gekeken worden naar de parkeertarieven in de stad en de tijden van betaald
parkeren. Op sommige tijden is betaald parkeren onnodig.
Per jaar kunnen de uren op een bezoekerspas voor betaald parkeren eenmaal extra aangekocht
worden tegen kostprijs. Mensen die veel bezoek ontvangen en daardoor snel door het tegoed van hun
bezoekerspas heen zijn, kunnen hiermee eenmalig het tegoed verhogen.
Dubbel gebruik van parkeergelegenheden moet gestimuleerd worden. Veel parkeergarages bij kanto
ren staan bijvoorbeeld in het weekend leeg en kunnen goed gebruikt worden door toeristen en dagjes
mensen.
In parkeervakken wordt een proef gestart met belijning in de vakken. Op die manier kunnen er wellicht
meer auto’s worden geparkeerd op de beschikbare parkeerruimte.
De parkeerproblemen in het Laakkwartier worden met prioriteit aangepakt.
Verkeersstromen moeten zoveel mogelijk geleid worden. Dit gebeurt via het zogeheten ‘dynamisch
verkeersmanagement’. Hierbij wordt het verkeer gewezen op de best mogelijke rijroute en eventueel
oponthoud onderweg, worden verkeerslichten zoveel mogelijk ingesteld op een goede doorstroming
en worden bezoekers zo vlot mogelijk naar een parkeergarage geleid.
Er wordt bekeken of er nieuwe transferia kunnen worden geopend op geschikte locaties langs de
snelwegen rond Den Haag, zoals in de zones rond de centrumring. De gebruikers van deze transferia
moeten tegen een redelijk tarief de auto veilig kunnen parkeren en op een voordelige manier de reis
kunnen voortzetten via tram, bus of huurfiets.
Den Haag wordt fietsvriendelijker. Bij de herinrichting van straten moeten, waar mogelijk, aparte
fietspaden komen. Daarnaast worden fietsers extra beschermd op (onoverzichtelijke) kruisingen. Dit
kan door verkeerslichten anders in te stellen (gelijktijdig groen voor alle fietsers) of te zorgen voor vrije
banen voor de fietsers.
Het fietspad op de Grote Marktstraat moet worden aangepakt, zodat de veiligheid voor fietsers en
voetgangers hier verbeterd wordt.
Er komen meer plaatsen waar de fiets veilig en gratis gestald kan worden. In het centrum worden
voldoende stallingsplekken gecreëerd dicht bij de winkels. In de wijken moet worden gekeken naar
kleinschalige stallingsmogelijkheden. Ook bij de stations worden extra stallingsmogelijkheden ge
creëerd. Fout geparkeerde fietsen worden niet verwijderd wanneer er onvoldoende stallingsplekken
beschikbaar zijn in de directe omgeving en deze fietsen geen gevaar opleveren.
Weesfietsen worden eerst gelabeld. De eigenaren krijgen een maand de tijd om de fiets te verwijderen.
Na een maand worden de weesfietsen die ondanks het label niet zijn weggehaald, door de gemeente
weggehaald.
Er moet meer aandacht komen voor goed toegankelijke en aantrekkelijke voetgangersroutes in en rond
het centrum. Voetgangersverkeerslichten moeten worden voorzien van een rateltikker voor visueel
gehandicapten. Bankjes moeten terug in de stad, zodat ouderen en mindervaliden kunnen uitrusten.
In oude wijken en rondom scholen wordt het aantal 30-kilometerzones uitgebreid.
De bereikbaarheid en doorstroming op de centrumring wordt aangepast. Hierdoor wordt de doors
troming op de A4 ook beter.
Het college zet zich in om samen met Stadsgewest Haaglanden het nachtnet te verbeteren.

het bestuur dichtbij de burger

6.	Het bestuur dichtbij de burger
Er wordt veel gesproken over de kloof tussen inwoners en het stadsbestuur. En niet ten onrechte. ‘De politiek
doet maar wat zij zelf wil’ is een veel gehoorde klacht. Een klacht die wordt versterkt als het college of een
raadsmeerderheid beslissingen neemt die op straat niet zijn uit te leggen. Soms lijkt politiek gewin of het voorkomen van gezichtsverlies belangrijker te zijn dan de juiste keuzes maken voor de stad. Voorbeelden hiervan
zijn de plannen rond het Spuiforum, de kleine ondernemers die uit de Grote Marktstraat moeten verdwijnen,
de bomenkap op de Laan van Meerdervoort en de uit het Zuiderpark weggepeste eigenaren van Snackbar De
Sport. Als het aan de SP ligt behoren dit soort praktijken tot het verleden en gaat de gemeente in gesprek met
inwoners en ondernemers. Plannen en besluiten moeten voortaan op een breed draagvlak in de stad kunnen
rekenen. De gemeente gaat weer samen met de inwoners en ondernemers besluiten nemen, in plaats van de
klachten alleen maar aanhoren en er niet naar handelen. De komst van de Zeeheldentuin in het Zeeheldenkwartier is een goed voorbeeld waarbij de bewoners een initiatief hebben uitgewerkt en de gemeente heeft
gefaciliteerd.

Luisteren naar de mensen...
Het komt te vaak voor dat de inwoners van Den Haag pas bij plannen betrokken worden als de kogel al
door de kerk is. Het hoogst haalbare zijn dan aanpassingen van de plannen op detailniveau, waardoor de
mensen terecht boos en gefrustreerd zijn. De inwoners van de stad moeten juist betrokken worden bij het
maken van plannen, of het nu het Norfolk-terrein op Scheveningen betreft, de plannen in het centrum met
de bouw van een Spuiforum of de plannen met de Binckhorst. Het actief betrekken van inwoners leidt tot
meer tevredenheid in de stad en tot minder juridische rompslomp. En betrokkenheid bij de stad vergroot
het draagvlak voor de lokale politiek.

En beslissen in het stadhuis, niet in het Stadsgewest Haaglanden…
Het Stadsgewest Haaglanden, en in de toekomst de Metropoolregio, bemoeit zich steeds meer met wat er
in de stad gebeurt. Zo beslist het Stadsgewest over het openbaar vervoer en bepaalt het welke woningen
aan welke mensen worden toegewezen. Het Stadsgewest heeft echter een bestuur dat niet rechtstreeks
door de inwoners van de regio Haaglanden is gekozen, waardoor er vrijwel geen democratische controle
op deze belangrijke beslissingen is. Zo negeerde het Stadsgewest een democratisch aangenomen besluit
van de Haagse gemeenteraad om de bussen van de HTM niet openbaar aan te besteden. De aanbeste
ding werd toch door het Stadsgewest doorgedrukt. De SP vindt dat er in het stadhuis moet worden beslo
ten welke kant we opgaan met de stad en niet door het Stadsgewest.

Daarom stelt de SP het volgende voor:

•
•
•
•
•
•
•

Beslissingen over belangrijke zaken, zoals het openbaar vervoer en woningtoewijzing, worden geno
men in de gemeente Den Haag en niet door het Stadsgewest Haaglanden of de Metropoolregio.
Er moet meer ruimte zijn voor inspraak en overleg met de inwoners van Den Haag.
Bewoners worden gerichter en vaker uitgenodigd voor wijkinspraakavonden. Hierbij worden bewoners
actief en vroegtijdig geïnformeerd over plannen.
Bij inspraak wordt het mogelijk over een geheel plan in te spreken, niet langer slechts op onderdelen.
Bewonersorganisaties krijgen weer een structurele financiële bijdrage van de gemeente.
Bewoners krijgen meer directe zeggenschap over de besteding van middelen in hun wijk.
Gemeentelijke informatie dient zoveel mogelijk actief openbaar te worden gemaakt. Dit kan via internet
en fysiek in de stadsdeelkantoren.
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Er komt een duidelijke folder over de raad en het college. Hierin wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat een
raadsvoorstel is en hoe je bezwaar kunt maken, hoe je kunt inspreken en hoe er meegepraat en mee
besloten kan worden.
De gemeente geeft de ombudsman het recht om gemeentelijke dossiers in te zien, om na te gaan of
informatieverzoeken van burgers wel volledig zijn gehonoreerd.
Rechtszaken tegen burgers worden zoveel mogelijk vermeden door de kwesties minnelijk op te lossen.
Bij conflicten met de gemeente krijgen inwoners van Den Haag vaker dan nu de mogelijkheid tot het
kiezen van een onafhankelijke bemiddelaar. Deze bemiddelaar is een volwaardig gesprekspartner en
nadrukkelijk geen toehoorder.
Indien het toch uitdraait op procederen, wordt vooraf een plafond van juridische kosten afgesproken.
Indien dit plafond is bereikt, wordt de raad opnieuw geïnformeerd over het verloop van de kwestie,
wordt gewogen of doorprocederen wenselijk is en wordt vervolgens een nieuw maximum bepaald.
Buurten en ondernemers worden actief en vooraf geïnformeerd over plannen die uitgevoerd gaan wor
den in de betreffende omgeving. Dit gebeurt niet alleen per brief, maar ook op de betreffende locatie
wordt een aankondiging gedaan. Dit kan met een informatiebord waarop te lezen is wat gaat gebeu
ren, waar belanghebbende bezwaar kunnen maken en waar meer informatie te vinden is.
We verminderen het aantal wethouders van acht naar vijf.
Het stadsbestuur gaat terughoudend om met dienstreizen en het gebruik van de dienstauto.
We verlagen de vergoeding voor raadsleden met tien procent.

kunst, cultuur en sport voor en met mensen

7.	Kunst, cultuur en sport
voor en met mensen
Elk mens heeft ontspanning nodig. Sport is goed voor lichaam en geest, kunst en cultuur dragen bij aan de
ontwikkeling van mensen. Helaas hebben steeds minder mensen toegang tot deze ontspanning. Bibliotheken
en buurthuizen zijn op veel plekken wegbezuinigd. Voor steeds meer mensen is het lidmaatschap van een
sportvereniging, muziek- of dansles een onbetaalbare luxe geworden. Wij willen dat kunst, cultuur en sport
voor iedereen toegankelijk zijn. Iedereen – jong en oud, arm en rijk – moet toegang hebben tot musea, tentoonstellingen en concerten. Geld voor cultuur moet aan cultuur worden uitgegeven en niet aan megalomane
bouw-projecten die de stad alleen maar in financiële problemen brengen, zoals het Spuiforum. Den Haag
onderscheidt zich nationaal en internationaal doordat het goede voorwaarden biedt voor de ontwikkeling van
hedendaagse kunst. Door kleine initiatieven en broedplaatsen te stimuleren zorgen we ervoor dat Den Haag
zich blijft onderscheiden en creatieve en innovatieve bedrijvigheid ontstaat.

Geen duur Spuiforum...
We willen geen duur, onnodig Spuiforum. De SP zal er alles aan doen om het genomen besluit terug te
draaien. Het is schandalig dat er wordt bezuinigd op buurthuizen en bibliotheken, terwijl er wel geld wordt
uitgegeven aan een Spuiforum, waar 77 procent van de Hagenaars niet op zit te wachten. Er moet serieus
gekeken worden naar alternatieven, bijvoorbeeld het opknappen van de bestaande gebouwen, waarbij het
conservatorium op haar huidige plaats blijft.

Waar iedereen kan genieten van sport en cultuur...
Sport is nodig voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Dit moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wij
vinden het stimuleren van breedtesport en de betaalbaarheid daarvan belangrijker dan het binnenhalen van
topsportevenementen. Ook moet iedereen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen, door te proeven van de
rijke cultuur en de mooie kunst die onze stad te bieden heeft. Het is zonde dat juist in de armere wijken van
Den Haag bibliotheken zijn gesloten, waar kinderen die thuis geen rustig plekje hebben, konden uitwijken
naar de bibliotheek om de hoek. De SP en ROOD, Jong in de SP hebben zich verzet tegen de afbraak van
het Koorenhuis. Muziekles en cultuurparticipatie dient voor alle inkomensgroepen bereikbaar te zijn.

De creatieve stad wordt gestimuleerd…
Door er voor te zorgen dat kleine initiatieven, culturele instellingen en broedplaatsen gestimuleerd worden,
bevorderen we het creatieve klimaat in de stad. Dat is goed voor de mensen en goed voor de economie.
Nu lopen kunstenaars en broedplaatsen vaak aan tegen allerlei eisen waar zij, door gebrek aan geld, niet
aan kunnen voldoen wanneer zij hun werk aan het publiek willen laten zien. Er zijn weinig betaalbare ate
liers te huur voor langere tijd. Het zou mooi zijn als de gemeente meewerkt aan initiatieven die door kun
stenaars genomen worden om gezamenlijk oude (kantoor)panden te kopen, op te knappen en als ateliers
te gebruiken.

Daarom stelt de SP het volgende voor:

•

Er komt geen Spuiforum. Een renovatie van de bestaande panden, waarbij het conservatorium blijft
waar het nu zit, wordt onderzocht.
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Muziekles en cultuurparticipatie moeten voor alle inkomensgroepen bereikbaar zijn.
Subsidies voor kunst- en cultuurverenigingen worden niet verlaagd.
Alle inwoners van Den Haag kunnen eenmalig een gratis bezoek brengen aan het Gemeentemuseum
en het Residentieorkest.
In het Haagse stadhuis geven studenten van het conservatorium regelmatig een concert.
Studenten van de kunstacademie maken regelmatig een expositie in het Haagse stadhuis.
Festivals als ‘festival classique’ zijn geen elitefeestjes, maar worden ook goed toegankelijk voor alle
inwoners van Den Haag.
Gesubsidieerde instellingen gaan terughoudend om met het geven van vrijkaartjes aan VIP’s en raads
leden.
De gemeente adviseert en ondersteunt broedplaatsen die tentoonstellingen willen organiseren.
Leegstaande kantoren en andere panden in bezit van de gemeente worden omgezet in broedplaatsen
en beschikbaar gemaakt voor andere culturele activiteiten.
De gemeente staat open voor initiatieven van kunstenaars om antikraak-ateliers om te zetten naar
meer permanente ateliers.
Kleine initiatieven op het gebied van kunst en cultuur verdienen steun.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot het realiseren van een Haags Popmuseum. Hierbij
wordt gelet op de huisvestingskosten en worden mogelijkheden onderzocht om dit binnen het Haags
Historisch Museum te realiseren.
Bij archeologische opgraving houdt de gemeente zich in ieder geval aan de Kwaliteitseisen Nederland
se Archeologie.
Via het jeugdsportfonds krijgen kinderen van ouders met een laag inkomen de mogelijkheid om te kun
nen sporten. De gemeente levert een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken.  
De gemeente kijkt hoe de verkeersveiligheid tussen het ADO-stadion en de RandstadRail-halte veilig
gemaakt kan worden.
Bij thuiswedstrijden van ADO moet er meer te doen zijn rond het stadion. De gemeente zal als proef
hiertoe vergunningen verstrekken.
Er komen meer openbare sport- en spelvoorzieningen in de Haagse buurten. Alle ruimten die bruik
baar zijn om te sporten, zoals gymzalen en sportfaciliteiten in buurthuizen, worden opengesteld om te
sporten. Schoolpleinen kunnen onder buurttoezicht worden opengesteld voor sporten en spelen van
kinderen.
Sportverenigingen worden niet meer aangespoord of gedwongen om te groeien, ook kleine verenigin
gen zijn welkom in Den Haag. Verenigingen moeten gebruik kunnen maken van betaalbare accom
modaties in de eigen wijk.
Er komen aangepaste sportmogelijkheden in ouderen- en zorginstellingen. Hierdoor blijven mensen
fitter en mobieler en dus langer zelfstandig.
Schoolzwemmen moet op iedere school terugkomen en ook zwemlessen moeten voor iedereen
betaalbaar zijn. De tarieven gaan daarom niet omhoog. Den Haag wordt omringd door water en het is
alleen al daarom van groot belang dat iedereen leert zwemmen.

onderwijs en jongeren

8.	Onderwijs en jongeren
Goed onderwijs is erg belangrijk. Een basisschool is vaak nog wel in de buurt te vinden, maar zodra kinderen
naar het voortgezet onderwijs gaan komen ze meestal terecht op grote en vaak onpersoonlijke instellingen.
Door het creëren van kleinschalige scholen in de buurt, komt er meer sociale controle en beter contact tussen
leerlingen, ouders en docenten. Dit bevordert het schoolleven van de leerlingen en daarmee ook hun toekomst.

Scholen met een menselijke maat in de buurt…
Vooral in Den Haag, waar kinderen meer dan gemiddeld te kampen hebben met taalachterstanden of
andere problemen, is aandacht en begeleiding van een leerkracht erg belangrijk. Scholen en klassen
moeten daarom klein en overzichtelijk zijn. De leraar kan hierdoor meer aandacht besteden aan de leerling.
Daarnaast kennen ouders, leerlingen en leraren elkaar, waardoor de sociale controle groter is. Er worden
regelmatig ouderavonden georganiseerd en bijeenkomsten om elkaar op de hoogte te houden. Kleinscha
lige scholen in de eigen wijk kunnen leerlingen de mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen en zich
verantwoordelijk te voelen, ook voor hun buurt. Met name praktijkscholen kunnen meewerken aan het
organiseren van (meer) projecten in de wijk.

Waar iedereen die moet ook naar school gaat…
Leerlingen die naar school moeten, gaan ook naar school. Hoewel er de laatste jaren beter en strenger
wordt gecontroleerd op de leerplicht, kan dit nog beter. Hier is ook alle reden toe. De meeste jongeren
die in het criminele circuit terecht komen, hebben namelijk gespijbeld. Ouders hebben het recht te weten
welke scholen wel en welke scholen niet goed controleren of alle kinderen wel op school zitten. Met name
het MBO moet meer inzetten op het stoppen van spijbelen.

En niet over, maar met jongeren wordt gesproken…
Er wordt veel over, maar weinig met kinderen en jongeren gesproken. Laat jongeren bijvoorbeeld meebe
slissen over de inrichting van pleinen en maak ze (mede)verantwoordelijk voor het netjes houden ervan.
Hangen mag, overlast geven niet. Daarom moeten er meer plekken komen voor jongeren om ongestoord
samen te komen. Een te groot aantal jongeren heeft niets te doen: zij gaan niet naar school of naar het
werk. Door de gevolgen van de economische crisis zal dit aantal alleen maar toenemen. Criminele jongeren
moeten van de straat. Te veel ouders weten niet wat hun kinderen uitspoken of kijken ervoor weg. Leraren
en leraressen kunnen op de voorschool al zien of een gezin de situatie niet goed aan kan, maar er wordt
vaak pas ingegrepen als het al uit de hand gelopen is. De SP is voor preventie. Voorkomen is immers beter
dan genezen.

Daarom stelt de SP het volgende voor:

•

Er moeten voldoende stage- en leerplekken zijn. Elke leerling heeft hier recht op. De gemeente moet
afspraken maken met werkgevers om zo een bod te kunnen doen aan de leerlingen. Zo kunnen ze
bijvoorbeeld leren of werken in een bouwbedrijf of schoonmaakbedrijf.
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Speciale aandacht moet er komen voor maatschappelijke stages. Dit biedt jongeren de mogelijkheid
om kennis te maken met vrijwilligerswerk en de publieke sector. De gemeente draagt hieraan bij door
stageplaatsen aan te bieden in het stadhuis, buurtbeheer en buurtonderhoud. Daarnaast maakt de
gemeente concrete afspraken met gesubsidieerde organisaties zoals het welzijnswerk en de zorgin
stellingen om stageplaatsen aan te bieden.
De gemeente moet de grootte van scholen goed in de gaten houden. Voorkomen moet worden dat
door een grootschalige opzet leerlingen een nummer worden.
De Campus Den Haag (Universiteit Leiden) heeft een meerwaarde voor onze stad. Maar de faciliteiten
voor studenten moeten nog verbeterd worden in Den Haag, zoals een groter aanbod van kamers voor
studenten.
Elke school heeft een conciërge.
Alle scholen zijn verplicht ongeoorloofde afwezigheid van leerlingen direct te melden bij de leerplicht
ambtenaar. Scholen die dit weigeren krijgen geen extra financiële middelen van de gemeente. Na
melding wordt er door de leerplichtambtenaar direct actie ondernomen.
De gemeente Den Haag spreekt met de scholen in Den Haag een acceptatieplicht af. Afwijzing van
leerlingen op grond van een andere levensbeschouwing kan niet.
Rapporten in het basisonderwijs moeten op school door de ouders opgehaald worden, indien dit niet
gebeurt gaat de leerkracht op huisbezoek.
Alle scholen krijgen de kans een brede buurtschool te worden. Samenwerking van scholen, welzijns
werk en sportverenigingen wordt verder bevorderd.
Alle basisscholen doen mee aan schoolzwemmen.
Het studiegeld voor volwassenenonderwijs wordt inkomensafhankelijk.
Wijkagenten hebben regelmatig contact met scholen over jongeren die overlast veroorzaken.
Ouders worden aangesproken op overlast-gevend gedrag van hun kinderen. Als er in een vroeg sta
dium signalen zijn dat de opvoeding faalt, wordt er actief hulp geboden.
Er komt individuele begeleiding naar werk of school voor jongeren die uit de bocht schieten. Bij deze
begeleiding wordt het gezin betrokken.
Er komen meer professionele jongerenwerkers in de buurthuizen. Hier kunnen jongeren ook terecht
met problemen die zij thuis niet kunnen bespreken.
Van de buurthuizen die het afgelopen jaar gesloten zijn, wordt bekeken of het alternatief toereikend ge
noeg is. Is dit niet het geval, dan wordt heropening van het gesloten buurthuis overwogen. Buurthuizen
zijn belangrijke plekken voor wijkbewoners om samen te komen.
Wijken met veel jongeren, zoals Wateringsveld en Ypenburg, krijgen een geschikte voorziening waar
jongeren terecht kunnen.
Radiozender FunX krijgt structurele financiële ondersteuning.
De wijkbibliotheken in de Schilderswijk en Spoorwijk gaan per direct weer open. Het afgelopen jaar
zijn er zes belangrijke wijkbibliotheken gesloten. Het liefst ziet de SP alle gesloten bibliotheken weer
open, maar vooral de sluiting van de wijkbibliotheken in de Schilderswijk en Spoorwijk zijn een groot
gemis. Juist in deze sociaal economisch zwakkere wijken zijn bibliotheken essentieel.
Er moet speciale aandacht komen voor jongeren die geen werk of uitkering hebben én niet naar school
gaan. Jongeren moeten of werken of leren om zo hun positie te versterken en de vicieuze cirkel te
doorbreken.
Voeg projecten gericht op hulpverlening en aanpak van criminaliteit samen. De hulpverlening en aan
pak van criminaliteit in Den Haag is te veel opgesplitst in aparte projecten. Hierdoor werken instanties
langs elkaar heen en komt van de aanpak van problemen te weinig terecht. Het geld dat door het
samenvoegen van projecten vrijkomt, komt ten goede aan deskundigheidsbevordering en het vergro
ten van de slagkracht van reguliere hulpverleningsorganisaties, zoals politie, jongerenwerk en jeugd
zorg.

integreren is gemengd wonen, werken en leren

9.	Integreren is gemengd wonen,
werken en leren
Helaas is Den Haag één van de meest gesegregeerde steden van Nederland. Steeds meer Midden- en Oost-Europeanen wonen in Den Haag, terwijl de stad daar nog niet genoeg op voorbereid is. Scholen hebben te maken met
een grote toestroom van leerlingen met een taalachterstand, bewoners in kwetsbare wijken worden opnieuw
geconfronteerd met een grote groep nieuwkomers waar onvoldoende geschikte huisvesting voor beschikbaar is
en die de Nederlandse taal niet spreken. De SP vindt dat alles op alles gezet moet worden om verdere segregatie
te bestrijden. Pas als we dit aanpakken, kan de integratie van migranten in onze stad slagen.

In Den Haag spreekt iedereen Nederlands…
Taal is de sleutel tot goed samenleven met elkaar. Alle mensen in Den Haag horen met elkaar te kunnen
communiceren, daarom is het van belang dat we allemaal Nederlands spreken. Van ouders wordt daarom
verwacht dat zij kinderen niet met een taalachterstand opzadelen en dat zij zelf ook de Nederlandse taal
machtig zijn. Iedereen moet in Den Haag de kans krijgen om de Nederlandse taal te leren, om zo volwaardig
mee te kunnen doen in onze maatschappij. De laatste jaren zijn er steeds meer migranten uit Midden- en
Oost-Europa in Den Haag komen wonen. De hoeveelheid huizen in Den Haag zijn niet berekend op de
snelle toename van het aantal migranten en ook onze scholen niet. Ook zullen er meer taallessen nodig zijn,
terwijl het budget voor inburgering juist steeds verder afneemt. De SP maakt zich in de Tweede Kamer en de
Europese Unie hard voor het reguleren van de (migranten-)instroom van MOE-landers. Wij willen de zeggen
schap hierover terug, zodat Nederland weer bepaalt wie er mogen toetreden tot de Nederlandse arbeids
markt.

Wordt iedereen gelijk behandeld…
Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging.
Organisaties of groepen die dit niet erkennen, worden hierop aangesproken en krijgen geen subsidie van de
gemeente Den Haag. De SP wil niet dat groepen buiten gesloten worden. Discriminatie in bijvoorbeeld de
horeca en bij uitzendbedrijven wordt actief aangepakt door onder andere de inzet van mystery guests.

Gemengde wijken worden bevorderd…
Er moet een einde komen aan de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Wijken moeten gemengd
worden, waarin arm en rijk, laag- en hoogopgeleid, jong en oud, migrant en niet-migranten samen leven.
De SP wil stabiele en levensvatbare wijken. Een gemengde wijk is een sterke wijk. Dit betekent dus dat er
niet alleen duurdere huur- en koopwoningen worden gebouwd in de economisch zwakke wijken, zoals nu
gebeurt, maar dat er ook sociale huurwoningen moeten worden gebouwd in de economisch sterke wijken.
Daarnaast worden scholen gemengd, om zo de integratie van kinderen te bevorderen.

Daarom stelt de SP het volgende voor:
•
•

De gemeente moet actief betaalbare cursussen gaan aanbieden aan mensen die de Nederlandse taal
nog onvoldoende beheersen.
Het leren van de Nederlandse taal is een verplicht onderdeel van de bijstand, wanneer de bijstandsge
rechtigde dit nog niet voldoende onder de knie heeft. Door taalcursussen aan te bieden wordt de positie
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op de arbeidsmarkt versterkt.
Er worden meer sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen gebouwd in sociaal-economisch
sterke wijken.
De gemeente Den Haag neemt in de woonruimteverordening regels op die gemengd wonen bevorde
ren. Mensen moeten hun keuzevrijheid daarbij behouden.
Den Haag gaat de groei van gesegregeerde wijken, zoals Chinatown in het centrum, de Hindoestaanse
wijk in Transvaal en de bouw van bijvoorbeeld een Polenhotel tegen. De SP streeft naar gemengd
wonen en leven.
Nieuwe scholen worden bij voorkeur gebouwd op de grenzen van sociaal-economisch zwakke en
sterke wijken. Zo is er meer overlap en is de kans op eenzijdige scholen minder groot.
De gemeente Den Haag maakt samen met de scholen en randgemeenten een concreet plan waarin
afspraken worden gemaakt om gemengd onderwijs te bereiken.
Inburgeringscursussen en huiswerkbegeleiding vinden plaats in buurthuizen of buurtscholen en niet in
religieuze gebouwen.
Het is belangrijk dat kinderen met ouders die slecht Nederlands spreken, eerder naar de voorschool
gaan. Ouders worden hiertoe dringend geadviseerd. Deze voorscholen hebben deskundig personeel,
die de Nederlandse taal machtig zijn. De ouders zelf krijgen ook een (taal-)cursus aangeboden.
Er wordt kritisch gekeken naar subsidies die verstrekt worden in het kader van burgerschap en
ontmoeting. We willen geen geld meer zien verdwijnen zonder duidelijke uitkomst, zoals bij de kracht
wijkenaanpak. De geldstroom moet te allen tijde gecontroleerd kunnen worden.
Organisaties die discrimineren, komen niet in aanmerking voor subsidie.

natuur en duurzaamheid

10.	Natuur en duurzaamheid
Den Haag is een mooie stad achter de duinen met een historisch groen karakter. Toch staat het groen in Den
Haag steeds meer onder druk. Dit komt vooral omdat het verkeer en de bouwdrift de afgelopen jaren voorrang
hebben gekregen. De voortdurende verstedelijking in Den Haag bedreigt de bestaande groenvoorzieningen en
vergroot de stank- en geluidoverlast. Vermindering, versnippering en slecht onderhoud van bestaand groen
leidt tot een afname van de leefbaarheid van de stad.

Een groene stad…
In de bouw- en sloopwoede van de afgelopen jaren hebben groenvoorzieningen – zoals bijvoorbeeld volks
tuinen en binnentuinen – het vaak moeten ontgelden. Een groene stad maakt de stad mooi, zorgt voor
recreatiemogelijkheden, een gezonde levensstijl, klimaatbeheersing en vangt daarnaast water op. Zo kan
bijvoorbeeld water minder snel weggevoerd worden wanneer groen verdwijnt, waardoor na hevige regen
buien overlast ontstaat. Daarom pleit de SP voor behoud, onderhoud en uitbreiding van het groen in de
stad. Behoudenswaardige bomen in Den Haag worden dankzij een initiatiefvoorstel van de SP geïnventari
seerd en krijgen extra bescherming.

Met minder luchtvervuiling en lawaai…
Er wordt al veel te lang gesproken over minder luchtvervuiling en lawaai in de stad. Op het gebied van
luchtvervuiling worden inmiddels stappen gezet, maar wat de SP betreft gaat dit niet snel genoeg. Er moet
eindelijk eens serieus werk gemaakt worden van het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Dit kan
onder andere door het aanplanten van extra groen in de stad.

Die energie bespaart en duurzaam opwekt…
Niet alleen de rijksoverheid moet zorgen voor energiebesparing en meer duurzame energie, ook de
gemeente Den Haag kan hier een bijdrage aan leveren. Niet door het bekostigen van een zogenaamd
‘duurzaamheidscentrum’. Wel door het aanpakken van energieverspilling in de stad. Zo kunnen alle
gemeentelijke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen en heeft de gemeente via haar aandelen in
het energiebedrijf Eneco zeggenschap over de manier waarop energie wordt opgewekt. Daarnaast kan
Den Haag bij nieuwbouwprojecten eisen stellen die leiden tot minder energieverbruik en duurzame
opwekking van energie.

Daarom stelt de SP het volgende voor:

•
•

•
•
•

De aandelen Eneco blijven eigendom van de gemeente Den Haag. Hiermee kunnen we sturen op een
groene koers van het energiebedrijf.
De gemeente Den Haag stimuleert de opwekking van duurzame energie. Dit kan door eisen te stellen
aan bouwplannen, bijvoorbeeld als het gaat om de ideale hellingshoek van daken voor de installatie
van zonnepanelen.
Het duurzaamheidscentrum wordt gesloten. Het geld wat hiermee bespaard wordt, wordt ingezet als
een investeringsfonds voor de aanschaf van zonnepanelen door particulieren.
De gemeente Den Haag stimuleert haar inwoners om meer duurzame energie te gebruiken.
In bestaande groene gebieden komen meer natuurspeeltuinen (speelbossen) voor de jeugd.
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In de dichtst bebouwde wijken van Den Haag wordt bekeken hoe deze wijken toch groener kunnen
worden, bijvoorbeeld door daktuinen, groene gevels en groene daken.
Er wordt geïnvesteerd in het onderhoud en schoon houden van parken en plantsoenen.
Er wordt bij voorkeur niet gebouwd in het groen en de duinen.
Waardevolle duingebieden als Solleveld, Meijendel en het Westduinpark (Natura 2000-gebieden) blij
ven beschermd.
Er wordt meer werk gemaakt van het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van lawaai
overlast door verkeer. Bijvoorbeeld door investeringen in het openbaar vervoer, het bevorderen van
de doorstroming van verkeer en het aanleggen van meer transferia, zodat verkeer uit de stad geweerd
wordt.
In alle wijken komen op termijn ondergrondse afvalcontainers.
Samen met het Hoogheemraadschap wordt de waterkwaliteit in de Haagse grachten, vijvers en sloten
verbeterd.
Volkstuinen horen in de stad. Daarom worden ze niet verplaatst naar de stadsranden.
Asbest verdwijnt uit de stad. Dit doen we door het asbest in de stad te inventariseren en daar waar het
gevaar oplevert voor de volksgezondheid ruimen we dit op.
De gemeente koopt alleen nog duurzame en kinderarbeid-vrije producten in. Bijvoorbeeld door het
inkopen van fair trade-producten.
Overheidsgebouwen in Den Haag worden waar mogelijk voorzien van zonnepanelen.
De gemeente zet in op het achteraf sorteren van afval. Dit is niet alleen milieuvriendelijk, maar levert
ook geld op. Zolang dit niet gerealiseerd is, zorgt de gemeente voor voldoende containers op logische
plekken in de stad voor oud papier, glas en plastic.

Financiën

11. Financiën
De SP maakt voor de komende vier jaar andere financiële keuzes. We bezuinigen fors op prestigeprojecten
en andere geldverslindende projecten. Daarnaast investeren we in de stad. Als deze keuzes gemaakt worden,
hoeven de lasten (OZB) voor de inwoners niet toe te nemen, terwijl de koopkracht en het aantal banen wel
toenemen. Dat is cruciaal in deze financieel moeilijke tijden.

Snijden in onnodige kosten en een bezinning op hoge uitgaven..
De laatste jaren heeft het stadsbestuur veel plannen gemaakt om grote delen van de stad op de schop te
nemen. Hierdoor wordt de stad met veel financiële risico’s opgezadeld. We kiezen ervoor om deze mega
projecten in te wisselen voor investeringen in kleinschaligheid in de wijken. We bezuinigen door te stoppen
met een groot aantal prestigeprojecten zoals het Spuiforum, het topsportcentrum, de kroonluchters in de
Grote Marktstraat en de zweefbrug in Scheveningen. We verlagen de uitgaven van de gemeente door de
inhuur van dure externe medewerkers terug te dringen tot maximaal 10 procent van de personeelskosten,
en door het budget voor citymarketing en het aantrekken van topsportevenementen te verlagen. We verho
gen de inkomsten door de toeristenbelasting per overnachting te verhogen.

Diversen reserveringen – zoals voor de Doubletstraat, de post onvoorzien en de middelen die vrijvallen uit
de HTM-aandelentransactie tussen de gemeente en de NS – worden ingezet om een aantal knelpunten op
te lossen. De gemeenteraad en het college worden om een bijdrage gevraagd, de vergoeding die raads
leden krijgen gaat met 10 procent omlaag en het aantal wethouders wordt beperkt tot vijf.

Investeren in wat echt belangrijk is voor de stad en haar inwoners..
De rijksbezuinigingen op bijvoorbeeld de jeugdzorg en thuiszorg kunnen wij niet volledig terugdraaien.
Toch kunnen wij voor de komende vier jaren ruim 34 miljoen euro beschikbaar stellen om de zorg opnieuw
op kleine schaal uit te vinden en rijksbezuinigingen op te vangen. Ook maken we geld vrij om de medewer
kers van de buurtservice-teams in dienst te nemen en loon te betalen in plaats van een uitkering.
Daarbovenop stellen wij 38 miljoen euro beschikbaar om een aanvalsplan tegen armoede te kunnen uit
voeren en mensen aan het werk te helpen. Zo krijgen kinderen van ouders met een laag inkomen via het
jeugdsportfonds meer mogelijkheden om aan sport deel te nemen en wordt de bijzondere bijstand een gift
in plaats van een lening.
Om het onderhoud van de openbare ruimten in wijken te verbeteren en om een extra investering in het
openbaar vervoer mogelijk te maken, reserveren wij tientallen miljoenen. We maken geld vrij om de
bestaande gebouwen aan het Spuiplein te renoveren en voor de herinrichting van de Grote Marktstraat
zonder kroonluchters en prestige.
De verspilling wordt een halt toegeroepen. En voorzieningen die voor inwoners echt belangrijk zijn, zoals
bibliotheken en buurthuizen, gaan weer open. De financiële situatie is door rijksbeleid nog onzeker de
komende jaren. Binnen de financiële mogelijkheden zal voor de SP armoedebestrijding, menswaardige
zorg en het overeind houden van voorzieningen in wijken leidend zijn.
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Overzicht van de investeringen
en bezuinigingen:
Investeringen (bedragen in miljoenen)

Investeringen (bedragen in miljoenen)
Incidenteel
Aanbieden taalcursussen

3,50

Loon in plaats van uitkering voor medewerkers buurtservice teams

4,80

Leenbijstand wordt een gift in de WWB

Structureel

1,50

Instellen jeugdsportfonds (bovenop landelijke middelen)

0,20

Armoedebestrijding en werk en inkomen

32,00

Extra middelen voor zorg

14,00

2,00

Openen wijkbibliotheken Schilderswijk en Spoorwijk

1,85

0,80

Uitbreiding plaatsen opvang dak- en thuislozen

2,00

1,50

Instellen investeringsfonds zonnepanelen

0,50

0,40

Aanleg van 100 extra gehandicaptenparkeerplaatsen

0,04

Verbetering openbaar vervoer

14,00

Extra impuls voor onderhoud openbare ruimte via stadsdelen

24,00

Subsidie radio FunX t/m 2018
Reservering om a-sociale kabinetsmaatregelen deels op te vangen
Cultuur (inclusief renovatie Danstheater en Philipszaal)

12,00
130,00

Aanpassen Grote Marktstraat

5,00

Welzijnswerk en buurthuizen

5,01

Onderwijs

5,40

Overige maatregelen, o.a. huisvesting en MKB

8,00

Totaal

Bezuinigingen (bedragen in miljoenen)
Topsportcentrum Zuiderpark

257,60

Rotterdamsebaan

45,00

onbekend
6,75

181,00

0,90
1,00

5,00
onbekend

Verlagen budget citymarketing
Sluiting duurzaamheidscentrum

13,71

Structureel

Verlaging post onvoorzien
Reservering Doubletstraat

0,51

Incidenteel

Taakstelling inhuur externen
Spuiforum

2,00

0,30

onbekend
1,20

onbekend

0,40

Verhoging toeristenbelasting

2,00

Vermindering wethouders (van acht naar vijf)

0,36

Verlaging budget topsport
Aanwenden HTM-aandelengelden

1,00
10,00

Verlaging raadsvergoeding met 10%
Kroonluchters Grote Marktstraat
Zweefbrug Scheveningen
Totaal

30

0,10
10,10
6,50
257,60

13,71

Allard Piersonlaan 48
2522 MR Den Haag
T (070) 353 37 34
E denhaag@sp.nl
www.denhaag.sp.nl

