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Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: 

 

De raad van de gemeente Den Haag, 

 

Gezien het voorstel van het college van 11 september 2018, 

 

Besluit: 

I. In te stemmen met het vaststellen van de Programmabegroting 2019-2022, in overeenstemming 

met de voorgelegde ontwerpbegroting 2019-2022, met een meerjarig eindsaldo van € 0,0 mln. na 

verrekening met de reserves. 

II. In te stemmen met de budgetten voor 2019-2022 in termen van lasten en baten, dotaties en 

onttrekkingen, per programma. 

III. In te stemmen met de indicatoren en kengetallen in de Programmabegroting 2019-2022. 

IV. In te stemmen met het meerjarig investeringsplan 2019-2022 (MIP). 

V. In te stemmen met het verlengen, aanpassen, bijstellen, instellen, opheffen en vrijvallen van de 

reserves die staan beschreven in bijlage 1. 

VI. In te stemmen met het aanvaarden van de begroting 2019-2022 als leidraad voor het te voeren 

beleid.  

VII. In te stemmen met de programma-indeling 2019-2022 en deze ook van toepassing te verklaren op 

de begroting 2018. 

VIII. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 32,6 mln. 

onderwijshuisvesting als onderdeel van het meerjarig investeringsplan. 

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van  

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

  



3 
 
 

Inhoud 
Voorwoord ...................................................................................................................................... 5 

Leeswijzer ....................................................................................................................................... 6 

1. Inleiding en algemene aandachtpunten ......................................................................................... 8 

1.1  Inleiding ................................................................................................................................... 8 

1.2 Van Budgettair kader 2018 naar Programmabegroting 2019-2022.............................................. 13 

1.3 Kengetallen Gemeente Den Haag ............................................................................................ 17 

1.4  Samenstelling college .............................................................................................................. 18 

2. Beleidsbegroting ........................................................................................................................ 20 

2.1 Programma gemeenteraad .................................................................................................. 20 

2.2 Programma College en Bestuur ........................................................................................... 23 

2.3 Programma Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie ........................................................ 26 

2.4 Programma Openbare Orde en Veiligheid .......................................................................... 35 

2.5 Programma Cultuur en Bibliotheek..................................................................................... 45 

2.6 Programma Onderwijs ........................................................................................................ 54 

2.7 Programma Werk en Inkomen ........................................................................................... 63 

2.8 Programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid ......................................................... 76 

2.9 Programma Buitenruimte ................................................................................................... 93 

2.10 Programma Sport ............................................................................................................. 106 

2.11 Programma Economie ...................................................................................................... 112 

2.12 Programma Mobiliteit ...................................................................................................... 124 

2.13 Programma Stadsontwikkeling en Wonen ......................................................................... 133 

2.14 Programma Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening........................................................ 154 

2.15 Programma Financiën ....................................................................................................... 169 

2.16 Overzicht Overhead ......................................................................................................... 180 

3. Bedrijfsvoering ......................................................................................................................... 184 

3.1 Bezuinigingen gemeentelijke apparaatskosten .................................................................... 184 

3.2 Omvang en kosten formatie .............................................................................................. 184 

3.3 Organisatie en Personeelsbeleid ........................................................................................ 187 

3.4 Informatie en ICT-beleid .................................................................................................. 191 

3.5 Doelmatigheid en Doeltreffendheid .................................................................................. 192 

3.6 Huisvestiging en Facility Management.............................................................................. 193 

3.7 Juridische zaken ............................................................................................................... 194 

3.8 Inkoop ............................................................................................................................. 196 

4. Paragrafen ............................................................................................................................... 198 

4.1 Lokale Heffingen ............................................................................................................. 198 

4.2 Weerstandsvermogen ....................................................................................................... 205 



4 
 
 

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................ 216 

4.4 Financiering ..................................................................................................................... 222 

4.5 Grondbeleid ..................................................................................................................... 232 

4.6 Verbonden Partijen .......................................................................................................... 240 

4.7 Subsidies .......................................................................................................................... 265 

4.8 Vastgoed .......................................................................................................................... 267 

5. Financiële begroting .................................................................................................................... 270 

5.1 Overzicht lasten, baten en dekkingsmiddelen..................................................................... 270 

5.2 Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekking per programma ................................... 271 

5.3 Gemeentelijke inkomsten ................................................................................................. 274 

5.4 Standen reserve en voorzieningen ..................................................................................... 277 

6. Bijlagen ................................................................................................................................... 279 

6.1 Bron indicatoren .............................................................................................................. 279 

6.2 Afkortingen ...................................................................................................................... 291 

 
  



5 
 
 

Voorwoord  
 
Voor de eerste keer mag ik u namens het nieuwe college de programmabegroting aanbieden. Deze 
Programmabegroting 2019 – 2022 is een uitwerking van het coalitieakkoord 2018 – 2022 'Den Haag, 
Stad van Kansen en Ambities'. 
 
In het coalitieakkoord hebben we een aantal stevige ambities geformuleerd: we bouwen aan een mooie 
groene stad waarop inwoners trots kunnen zijn, we zorgen dat de stad bereikbaar blijft voor bewoners, 
bezoekers en ondernemers, we zetten grote stappen richting een klimaatneutrale stad in 2030 én we 
werken aan een stad waarin iedereen mee kan doen. 
 
De ambities uit het akkoord staan voor de uitdagingen waar Den Haag de komende jaren voor staat: de 
groei van de stad, de noodzaak om te verduurzamen en om te zorgen dat Den Haag een stad blijft voor 
iedereen. In 2019 investeert het college structureel 21 miljoen euro om onze ambities te verwezenlijken. 
Dit bedrag loopt de komende drie jaar verder op tot structureel circa 37,5 miljoen euro. De opbrengst 
van de voorgenomen verkoop van Eneco maakt nog geen onderdeel uit van deze begroting. 
 
Naast de investeringen in de toekomst heeft dit college te maken met de financiële realiteit van 
vandaag. Het college heeft een aantal financiële vraagstukken opgelost, waardoor de stad financieel 
gezond blijft. Deze vraagstukken zijn ontstaan door de groei van de bijstand en de kosten van de 
jeugdhulp. Door te zorgen voor jeugdhulp waar we trots op zijn en door meer mensen uit de bijstand te 
krijgen, worden deze problemen opgelost.  
 
De Programmabegroting 2019 – 2022 die voor u ligt, is een begroting gericht op de toekomst van de 
stad. En een begroting waarin dit college weloverwogen financiële keuzes heeft gemaakt, waardoor de 
gemeentelijke lasten voor zowel burgers als bedrijven laag kunnen blijven.  

 
Rachid Guernaoui, Wethouder Financiën  
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Leeswijzer  
 
Inleiding 
De programmabegroting 2019-2022 omvat meerdere hoofdstukken. Na het inleidende hoofdstuk 1 met 
de inhoudelijke speerpunten van het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’ vindt u 
de beleidsbegroting met de diverse beleidsprogramma’s in hoofdstuk 2, een schets van de bedrijfsvoering 
van de gemeente in hoofdstuk 3, een aantal paragrafen over lokale heffingen, weerstandsvermogen en 
overige relevante thema’s in hoofdstuk 4 en de financiële begroting met onder meer de gemeentelijke 
inkomsten in hoofdstuk 5.  
 
Beleidsbegroting 
In hoofdstuk 2 zijn de beleidsprogramma’s in termen van de doelstelling, ambitie en activiteiten in 2019 
beschreven. Aan de hand van de prestatie- en effectindicatoren kan de raad beoordelen in hoeverre deze 
doelen worden behaald. In ieder afzonderlijk programma worden ambities en acties concreet uitgewerkt 
en daarmee geeft ieder programma inzicht in de verwachtingen op de afzonderlijke deelterreinen. 
Verder worden beleid en geld in meerjarig perspectief gepresenteerd. Deze uitwerking per programma 
gebeurt binnen het stramien van de drie w-vragen zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV): wat willen we bereiken?, wat gaan we daarvoor doen? 
en wat gaat dat kosten?. Ook worden de verwachtingen voor wat betreft projecten en processen in de 
beleidsprogramma’s opgenomen. Tot slot worden per programma de beschikbare financiële middelen 
voor 2019 voor de gemeentelijke inspanningen getoond. Ieder programma bevat een meerjarenoverzicht 
van de programmatotalen (op lasten en baten) en de totalen van de reserves, de voorzieningen en de 
investeringen.  
 
Prestatie-indicatoren, effectindicatoren en BBV-indicatoren 
In de beleidsbegroting worden de door de gemeente bepaalde prestatie- en effectindicatoren en de 
vanuit het Rijk verplichte BBV-indicatoren opgenomen. In bijlage 6.1 vindt u de bronnen en de 
toelichtingen hiervan. 
Daarnaast geven kengetallen inzicht in de feitelijke ontwikkelingen in de stad over bijvoorbeeld 

bevolkingsomvang, aantal huishoudens en leeftijdsopbouw; die vindt u in de infographic in hoofdstuk 1. 
De financiële kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. 
 
Programma op hoofdlijnen 
In ieder programma is het onderdeel ‘programma op hoofdlijnen’ opgenomen. Hier vindt u een schets 
van de samenstelling van het programmabudget (lasten en baten) in financiële en in beleidsmatige zin. 
Dat gebeurt met graphics (‘donuts’) en toelichtingen van de belangrijkste soorten uitgaven en inkomsten: 
belastingen, subsidies, apparaatslasten, reserves, voorzieningen, en dergelijke. En van de belangrijkste 
beleidsmatige bestemmingen per programma: veiligheid, bijstand, herinrichting buitenruimte, 
afvalinzameling, en degelijke. Zo krijgt u in één oogopslag een totaal overzicht per programma. 
 
Overzicht overhead 
Een andere verplichting die voortvloeit uit het BBV is een overzicht van de zogenoemde overhead in de 
gemeentelijke organisatie; hieronder worden begrepen de ondersteunende functies in de gemeentelijke 

organisatie voor onder andere ICT en personeel en de leidinggevende functies in het primair proces. In 
combinatie met het apparaatslastenoverzicht krijgt de raad meer inzicht in de omvang en de kosten van 
de gemeentelijke organisatie. 
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Hoofdstuk bedrijfsvoering 

Hoofdstuk 3 is de door het BBV verplicht gestelde hoofdstuk over de bedrijfsvoering. Hierin staan 
belangrijke uitgangspunten van de interne bedrijfsvoering in de gemeentelijke organisatie voor de 
komende jaren. 
 
Hoofdstuk met diverse ‘dwarsdoorsnedes’ 
De paragrafen in hoofdstuk 4 geven gebundelde informatie over thema’s die anders te gefragmenteerd 
aan de orde zouden komen. Deze informatie wordt door zowel bestuur als toezichthouders belangrijk 
gevonden om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. De paragrafen lokale 
heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid en 
financiering zijn verplicht voorgeschreven in het BBV. 
 
Hoofdstuk met de financiële begroting 
De financiële begroting in hoofdstuk 5 geeft evenals in de voorgaande jaren aandacht aan de financiële 
positie van de gemeente Den Haag per programma. Ieder programma bevat het overzicht van lasten en 

baten op een gedetailleerd niveau en het overzicht van de ontwikkeling op de gemeentelijke reserves en 
de besteding uit voorzieningen. Daarnaast geeft ieder programma de aansluiting weer met voorgaande 
begroting. 
 
Bijlagen online beschikbaar 
Om de leesbaarheid van het boek verder te verbeteren worden diverse bijlagen voortaan alleen 
beschikbaar gesteld op het portaal van de gemeente Den Haag (financien.denhaag.nl). Het gaat om de 
volgende gemeentebrede overzichten:: 

 Bijlage gemeentelijk tarieven 

 Bijlage verloop overzicht reserves 

 Bijlage doelen, looptijden en maximale hoogtes reserves 

 Bijlage voorzieningen 

 Bijlage Meerjaren investeringen  

 Bijlage Incidentele lasten en baten  

 Bijlage Taakvelden 

 Bijlage Specificatie materiele vaste activa en kapitaallasten  

 Bijlage Specificatie financiële vaste activa 

 Bijlage Activiteiten 
Dit boekwerk is ook digitaal beschikbaar op hetzelfde portaal. 
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1. Inleiding en algemene aandachtpunten 
 

1.1  Inleiding 
 

Den Haag, Stad van Kansen en Ambities 
Den Haag is een prachtige stad. We zijn trots op Den Haag: onze hofstad, onze residentie, onze stad 
aan zee. Stad van Vrede en recht met een grote diversiteit aan mensen en meningen. Den Haag, onze 
stad waar iedereen zichzelf mag zijn en iedereen gelijk wordt behandeld. Waar het er niet om gaat op 
welke grond je bent geboren, maar naar welke horizon je kijkt. 
Met bovengenoemde passage begint het Coalitieakkoord 2018-2022. Deze programmabegroting 2019 is 
de eerste begroting, waarin het nieuwe college laat zien hoe we de doelstellingen uit het 
Coalitieakkoord willen verwezenlijken en hoeveel daarin wordt geïnvesteerd.  
De kernthema’s van het akkoord vormen de leidraad van deze inleiding. Deze thema’s zijn:  
Mobiliteit, Duurzaamheid, Groei van de stad en Iedereen doet mee, waarbij Veiligheid een 
randvoorwaarde is om de doelstellingen te verwezenlijken. Deze thema’s zijn uiteraard niet losstaand. 
Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo leidt de groei van de stad en de noodzakelijke 
energietransitie tot meer werkgelegenheid, zodat meer mensen uit de bijstand kunnen worden geholpen.  
 
Mobiliteit 
Goede bereikbaarheid is van groot belang voor Den Haag. Zeker omdat Den Haag de komende jaren 
fors zal groeien, zal de behoefte aan goede vervoersmogelijkheden ook groeien. Den Haag is met de 
hoge bevolkingsdichtheid zeer geschikt voor een fijnmazig, snel en toegankelijk 
openbaarvervoernetwerk. Om het OV-netwerk verder te versterken en geschikt te maken voor de grote 
opgaven die voor ons liggen, investeren we de komende periode fors in de Schaalsprong OV. Ook 
worden de mogelijkheden verkend van een metrolijn vanaf Leidschenveen via het ADO-stadion, De 
Binckhorst, Station CS naar Scheveningen met een aftakking naar de Internationale Zone. Om de 
passagiersgroei op korte termijn op te vangen, wordt geïnvesteerd in ruime tramstellen en in 
optimalisering van de ruimte op het tramspoor. 
De fiets neemt als het vervoersmiddel in stedelijk gebied een belangrijke rol in het Haagse 

mobiliteitsbeleid in. Het sterfietsnetwerk wordt daarom verder uitgebreid evenals de stallingscapaciteit 
voor alle soorten fietsen. 
 
Dit alles neemt niet weg, dat Den Haag ook toegankelijk moet blijven voor de auto. Zo wordt de 
Rotterdamse baan afgebouwd en wordt doorgaand verkeer bediend via het optimaliseren van het 
Telders tracé. Er wordt een studie uitgevoerd naar de verdieping van dit tracé en het kruispunt met de 
Scheveningseweg.  Ook wordt gewerkt aan een ongelijkvloerse kruising op de Lozerlaan en de 
Erasmusweg.  
 
Om de parkeerdruk in woongebieden te verlagen, worden de laatste van de 800 extra parkeerplaatsen in 
2019 gerealiseerd. Daarnaast wordt de uitbreiding van het vergunningparkeren op niet-marktdagen in 
delen van Transvaal en Schilderswijk teruggedraaid. Conform het coalitieakkoord zal een 
draagvlakonderzoek worden georganiseerd naar de invoering van het betaald parkeren in Scheveningen-
Haven en Staten-Geuzenkwartier.  

 
Uiteraard wordt in dit beleid de verbetering van de luchtkwaliteit niet vergeten. Er wordt met de 
andere grote steden en het Rijk aan de instelling van een uniforme milieuzone gewerkt, waardoor 
vervuilende bestel- en personenwagens worden geweerd uit het centrum. De succesvolle subsidies om 
vervuilende auto’s en brommers in te ruilen wordt, ook in deze collegeperiode doorgezet. 
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Duurzaamheid 
Den Haag heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een klimaatneutraal Den Haag draagt 
bij aan een schonere en gezondere stad met nieuwe banen voor Hagenaars. 
We pakken deze grote opgave aan met de Haagse methode: van onderop, samen met bewoners en 
(lokale) ondernemers. De gemeente zal daar nadrukkelijk bij helpen, door samen met de netbeheerders 
en energieleveranciers de warmtenetten uit te breiden, energiebronnen te verduurzamen, gebouwen te 
isoleren en duurzamer vervoer te faciliteren.  
Uiteindelijk moeten in deze collegeperiode tussen de 25.000 en 30.000 bestaande woningen van 
duurzame energie worden voorzien. Daarbij is “transitieklaar” het uitgangspunt. Daarnaast moet elk 
nieuw gebouw in Den Haag klimaatneutraal en dus zonder aardgasaansluiting worden  
opgeleverd.  
 
De gemeente zal als organisatie zelf ook actief meedoen in de transitie en daarmee het goede voorbeeld 
geven. Energie-efficiëntie, gebruik van hernieuwbare bronnen, efficiënt gebruik van grondstoffen en 
duurzaamheid worden geborgd in de hele gemeentelijke organisatie. Dit gebeurt ook bij  gerichte 

trainingen voor duurzame aankoop, onderhoud en aanbesteding. Bovendien wordt duurzaamheid 
geïntegreerd in de begrotingssystematiek en wordt geborgd dat duurzaamheidsaspecten bij alle besluiten 
worden meegewogen. Daartoe worden duurzaamheids indicatoren ontwikkeld. 
 
De markt wordt eveneens betrokken: duurzaamheid krijgt een belangrijker aandeel bij gunningen en 
aanbestedingen. De markt wordt daarmee uitgedaagd om duurzame oplossingen te bieden en wordt 
beloond als ze dat inderdaad doen. Ook wordt bij nieuwe subsidies, waar relevant, verduurzaming als 
voorwaarde opgenomen in de subsidiecriteria.  
De gemeente laat op deze wijze zien dat de uitvoering van de klimaatambities concreet wordt gemaakt.  
 
Groei van de stad. 
Den Haag is een prachtige stad om in te wonen. Er komen jaarlijks ongeveer 5.000 inwoners bij. Er zijn 
dus meer woningen en meer voorzieningen nodig. We stellen echter hoge eisen aan kwaliteit en 
duurzaamheid en beschermen het unieke Haagse karakter van de stad.  

Daarom investeren we in de integrale ontwikkeling van een gebied en passen de uitgangspunten van de 
Agenda Ruimte voor de Stad toe. 
 
Leefbaarheid van de Haagse buurten en wijken staat centraal. Daarom stellen we bij de omgevingsvisie 
onder de nieuwe Omgevingswet een leefbaarheidseffectrapportage in. 
Om de sociale veiligheid in specifieke wijken te vergroten, maken we gebruik van de wettelijke 
mogelijkheden, die de leefbaarheid ten goede komen en woningoverlast tegengaan. Daarom zorgen we 
ook voor een meer divers woningaanbod.  
 
Steeds meer mensen willen in Den Haag wonen, dit leidt ertoe dat de woningmarkt in Den Haag onder 
hoge druk staat. De prijzen voor koop en huur stijgen snel en veel starters op de woningmarkt kunnen 
nauwelijks iets betaalbaars vinden.  Daarom bouwen we meer woningen voor alle doelgroepen. Bij 
nieuwbouw hanteren we een norm van 30% sociale woningbouw voor de hele stad.  Door een forse 
inhaalslag te maken met het bouwen in het middel dure huur- en koopsegment komt de doorstroming 
beter op gang, waardoor wachtlijsten kunnen afnemen. Daarmee wordt ook ingezet op woningen voor 
mensen die een onmisbare bijdrage leveren aan Den Haag, zoals politieagenten, leraren en 
hulpverleners. Zo maken we van Den Haag een aantrekkelijke stad met een aanbod van uiteenlopende 
woon- en leefmilieus. 
 
Bij de gebiedsontwikkelingen maken we de keuze daar te bouwen waar de stad beter van wordt. Dit 
geldt in de eerste plaats voor het Central Innovation District: het gebied tussen en rondom de stations 
HS, CS en Laan van NOI.  Een groot deel van de stedelijke groei krijgt hier gestalte. We willen de 
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groei inzetten voor de stad. Van een uitdaging een kans maken. We komen daarvoor met een integrale 

CID agenda, waarin economische vernieuwing en stedelijke groei elkaar versterken, zodat heel de stad 
profiteert. Ruimtelijk gaan we aan de slag met gebiedsontwikkelingen: Campusboulevard 
Schedelsdoekshaven & Prins Bernhardviaduct waar ruimte is voor woningbouw, de uitbreiding van de 
Universiteit Leiden en de herhuisvesting van de Koninklijke Bibliotheek; het knooppunt Laan van 
Nieuw Oost Indië, dat wordt ontwikkeld tot volwaardige stadsentree; de overkluizing van de 
Utrechtsebaan om de barrière tussen Bezuidenhout/het Beatrixkwartier en de binnenstad te slechten; de 
Binckhorst waar herontwikkeling met de ingebruikname van de Rotterdamse baan in deze 
collegeperiode echt op stoom komt en Laakhaven waar meer woningen kunnen worden gebouwd en 
een aantrekkelijk verblijfsgebied rondom de Megastores kan worden gerealiseerd samen met de nieuwe 
snelfietsroute de Velostrada. Ook voor Den Haag Zuidwest wordt een ambitieuze gebiedsontwikkeling 
ontwikkeld waarbij het karakter van het gebied wordt gerespecteerd en versterkt. 
 
Iedereen doet mee 
Den Haag waar iedereen mee kan doen; daar staat dit college voor.  Om dat te realiseren hebben we 

banen nodig. We bevorderen daarom dat meer mensen aan het werk komen. Werken loont, financieel 
en voor je persoonlijke ontwikkeling. Daarom is het onze ambitie om jaarlijks 500 mensen extra uit de 
bijstand te krijgen. Mensen die al langdurig bijstand ontvangen, worden de komende periode benaderd 
om te bezien hoe we hen aan het werk kunnen helpen; binnen of buiten Den Haag. Iemand die 
aantoonbaar en verwijtbaar elke vorm van medewerking weigert, wordt gekort op de bijstandsuitkering 
en er zal een intensiveringsslag worden gemaakt als het gaat om het aanpakken van bijstandsfraude.  De 
mismatch, die in Den Haag bestaat tussen vraag en aanbod van werk wordt verkleind door de pilot 
“Ondernemend uit de Bijstand” uit te breiden. 
 
Meer banen zijn ook nodig, omdat de banengroei in Den Haag achter blijft bij de bevolkingsgroei. 
Daarom moeten we werken aan duurzame economische groei door meer bedrijvigheid en een 
verbreding van de economische structuur, die minder afhankelijk is van de Rijksoverheid. Dit doen we 
onder meer door de economische en financiële spin-off van Den Haag als Internationale stad van Vrede 
en Recht te versterken. Dat moet ook gepaard gaan met een versterking van het midden- en kleinbedrijf 

en de bevordering van het toerisme door meer evenementen en congressen naar de stad te halen. Het is 
daarom noodzakelijk om waar mogelijk regels te vereenvoudigen en het aanvragen van vergunningen zo 
simpel mogelijk te maken.   
 
Den Haag is een cultuurstad van betekenis. Kunst en cultuur zijn van groot belang voor de samenhang, 
de identiteit en de ontwikkeling van de stad en voor het economische vestigingsklimaat. Iedere 
Hagenaar moet kunnen sporten en bewegen. Goed voor het individu maar ook voor de samenleving als 
geheel en de verbinding tussen groepen in de wijken. Wij willen Den Haag nog meer sport-minded 
maken. Uitstekende sportaccommodatie, een bloeiend en gezond verenigingsleven en een ambitieus 
sportklimaat gericht op het activeren van specifieke doelgroepen.    
 
Daarnaast moet Den Haag landelijk een leidende rol blijven spelen in de Retail-innovatie, door 
bijvoorbeeld experimenten mogelijk te maken om horeca en detailhandel te mixen en kleinschalige 
cross sectorale concepten te ontwikkelen. Dat is weer een bouwsteen voor een bruisende stad, die we 
voor iedereen willen zijn. 
 
Alle Hagenaars moeten daarom ook volwaardig mee kunnen doen en zichzelf kunnen ontplooien. Het 
is een prioriteit om armoede en schulden stevig aan te pakken. Kwetsbare groepen, zoals daklozen, 
verslaafden en personen met verward gedrag worden geholpen. We hechten aan transparantie en een 
open bestuurscultuur. We willen een college zijn  dat luistert. Niet omdat het moet, maar vanwege een 
oprechte behoefte aan dialoog. We willen een gemeente zijn die in verbinding staat met bewoners, die  
proactief en persoonlijk benadert, op basis van vertrouwen in de wijk. Bewoners en ondernemers 
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moeten op die wijze meer invloed krijgen op de besluitvorming. Als het gaat om dienstverlening, is het 

belangrijk dat inwoners en ondernemers de mogelijkheid houden om te kiezen voor persoonlijk contact, 
zowel in face-to-face-contacten als digitaal. De digitale mogelijkheden moeten beter worden benut, 
waarbij het beschermen van de privacy een cruciale rol speelt.  
 
Het college heeft goede ervaringen met de spreekuren in de stadsdelen, die vlak na de installatie van het 
college zijn gestart. We blijven deze gesprekken met burgers en ondernemers in de stad met 
enthousiasme voortzetten en blijven zo iedereen op een toegankelijke wijze betrekken bij het 
gemeentelijk beleid.   
 
Iedereen kan alleen meedoen als het bieden van kansen een belangrijk uitgangspunt is. Dat geldt voor 
jong en oud, voor mensen die zorg nodig hebben of voor mensen met een afstand  tot de arbeidsmarkt. 
In Den Haag bieden we kansen aan iedereen. Zodat iedereen mee kan doen.  
Voor het bieden van kansen aan kinderen en (jong)volwassenen vervult het onderwijs een cruciale rol. 
Met de Haagse Educatieve Agenda geven we voor het onderwijs de volgende prioriteiten aan: meer 

kansengelijkheid, het aanpakken van het lerarentekort en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. 
 
We streven naar jeugdhulp om trots op te zijn. We willen dat alle Haagse kinderen zich gezond en 
veilig kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Voor de kinderen die dat niet goed 
lukt, zorgen we voor een laagdrempelige zorg- en ondersteuningsstructuur. 
Het inkopen van jeugdhulp en volwassenenzorg stemmen we beter op elkaar af. Er worden 
meerjarencontracten met jeugdhulpaanbieders afgesloten, zodat de kwaliteit verbetert en onnodige 
bureaucratie wordt tegengegaan.  
 
Naast de jeugd, moeten we niet vergeten dat in 2021  15% van de Hagenaars 65 jaar of ouder is. Dat 
betekent niet alleen dat meer ouderen langer thuis blijven wonen en gelukkig gemiddeld ouder worden, 
maar dat ook het aantal mensen met dementie stijgt en eenzaamheid een veel voorkomend probleem is. 
We stimuleren ouderen om actief te worden en te blijven. 
 

Den Haag is internationaal een koploper als seniorvriendelijke stad en dat moet zo blijven. We 
handhaven een goede thuiszorg en zullen helpen om woningen aan te passen en zetten in op 
dementievriendelijke wijken. 
 
Mantelzorgers hebben een belangrijke, maar ook zware taak. De gemeente zal de mantelzorgers 
ondersteunen of door een korte periode in extra handen te voorzien of een logeervoorziening voor de 
persoon die mantelzorg nodig heeft. Dit financieren we vanuit de Wmo. Juist preventief kan het 
welzijnswerk van onschatbare waarde zijn. Dat geldt breed, in het hele sociale domein. Door een 
herstructurering van het welzijnswerk krijgen meer partijen de kans om een bijdrage te leveren aan het 
welzijn in de stad. 
 
Veiligheid 
Om bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken, is veiligheid een belangrijke randvoorwaarde. 
Den Haag is een veilige thuisbasis: daar gaan we voor. Bewoners en ondernemers moeten vanuit deze 
veilige basis hun leven leiden en (internationale) organisaties moeten zich hier thuis voelen en bezoekers 
moeten hier graag willen komen. Er is in Den Haag dus geen plaats voor discriminatie of haat zaaien. 
De Haagse anti-discriminatieaanpak zetten we voort. 
 
De afgelopen periode richtte de inzet vanuit veiligheid zich op drie elementen: high impact crimes 
(woninginbraak, straatroof, overval), probleemgerichte inzet in wijken en buurten en ondermijning. 
Deze aanpak is zeer succesvol gebleken: de geregistreerde criminaliteit is fors gedaald en Hagenaars 
voelen zich veiliger. Daarom zetten we dit beleid met kracht voort. 
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Binnen de gemeentelijke organisatie is dataveiligheid een belangrijk speerpunt. We stimuleren de 
kennisvergroting in het MKB om weerstand te bieden aan de gevaren van cibercrime. 
Iedereen moet zich vrij kunnen voelen in de openbare ruimte. Straatintimidatie tolereren we niet. 
Huiselijk geweld en kindermishandeling is helaas een thema dat groeiende aandacht verdient van de 
overheid. We bevorderen de noodzakelijke samenwerking tussen verschillende instanties en organisaties 
en de overheid die daarvoor nodig is. 
 
Het Haagse huishoudboekje 
Voor het eerst sinds jaren laat de jaarrekening een tekort zien, dat voornamelijk wordt veroorzaakt door 
de omvang van het aantal uitkeringen en de kosten van de jeugdhulp. De budgettaire start is voor het 
college dus niet ruimhartig. Toch zal het college met een financieel solide beleid er voor zorgen dat Den 
Haag financieel gezond blijft, het weerstandvermogen op peil blijft, de solvabiliteit voldoende blijft en 
de lasten voor burgers en bedrijven onverminderd laag blijven. 
 

Om de grote uitdagingen te kunnen dragen, moeten scherpe financiële keuzes worden gemaakt. Keuzes 
die op korte termijn geld kosten en op langere termijn geld opleveren, zoals het terugdringen van het 
aantal uitkeringen. In verband met de huidige vangnetregeling zullen de eerste besparingen van € 24 
mln. geen voordeel opleveren voor de gemeentebegroting, maar we maken wel extra geld vrij om 
mensen uit de bijstand te helpen. Ook de groei van de stad en de omvorming naar een duurzame en 
klimaatneutrale stad leidt tot een grote financiële uitdaging. 
Er zijn daarom verschillende ombuigingen/bezuinigingen voorzien in het coalitieakkoord. De vertaling 
daarvan voor 2019-2022 worden gemeld in deze programmabegroting. 
 
Belangrijk voor de investeringen in o.a. de energietransitie en het verbeteren van de duurzame 
mobiliteit, is de opbrengst van de verkoop van de Haagse aandelen in Eneco. 
Uiteindelijk leiden alle plannen tot een sluitende meerjarenbegroting tijdens deze collegeperiode en met 
zicht op een structureel financieel voordeel vanaf 2023. Zo kan de stad rekenen op een solide financieel 
beleid. Van belang is tenslotte dat we de financiële spelregels op een aantal punten hebben aangepast en 

de informatievoorziening aan de gemeenteraad wordt verbeterd. 
 
Zo hebben we het aantal programma’s verminderd en het verband daartussen logischer gemaakt en 
wordt nu niet meer in een halfjaarbericht de voortgang van de begrotingsuitvoering gerapporteerd aan 
de gemeenteraad, maar in een vier en achtmaands rapportage. Door op deze wijze beter de vinger aan 
de pols te houden, kunnen ook de ramingen nog realistischer worden gemaakt. 
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1.2 Van Budgettair kader 2018 naar Programmabegroting 2019-2022 
 

 

Budgettair Kader 2018 
Het vertrekpunt voor de programmabegroting 2019-2022 is het budgettaire kader 2018. Dit kader is op 
17 april 2018 ter kennisneming aan de gemeenteraad aangeboden (RIS288541).  Het budgettaire kader 
is gebaseerd op de autonome ontwikkelingen. Het gaat hierbij om de ontwikkelingen die zich 
onafhankelijk van het te voeren beleid voordoen op het gemeentefonds, belastingen, dividenden, rente, 
loon- en prijsontwikkeling alsmede de herijking van het weerstandsvermogen. Daarnaast is in het 
budgettaire kader het tekort op de bijstandsverlening oplopend van € 32 mln. in 2019 tot € 36 mln. in 
2022 van een oplossing voorzien, waarbij rekening is gehouden met het beroep dat de gemeente kan 
doen op de vangnetregeling voor gemeenten met een excessief tekort op de bijstandsverlening. Ook is 
het structurele tekort door de afschaffing van de precario op ondergrondse kabels en leidingen van € 
16,3 mln. meegenomen in het budgettaire kader. Het meerjarige kader kwam hiermee uit op 
incidenteel € 43 mln. Structureel was sprake van een klein tekort van circa € 2,3 mln. in 2022. Bij de 
coalitievorming is dit kader geactualiseerd.  
 
Coalitieakkoord 2018-2022 
In het coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities” (RIS299794) zijn maatregelen 
genomen om het bovengenoemde budgettaire kader te vergroten. Deze maatregelen bestaan uit een mix 
van baten verhogende maatregelen en ombuigingen op terreinen waar het mogelijk is om met gerichte 
maatregelen met minder budget toe te kunnen. In de onderstaande tabel zijn de maatregelen opgesomd. 
Bij de inhoudelijke programma’s worden de maatregelen waar nodig toegelicht. 

Van Budgettair kader 2018 naar Programmabegroting 2019-2022 In ciden teel

(bedragen * € 1.000) 2018-2022 2019 2020 2021 2022

Budgettair Kader 2018 7.416 8.569 12.475 14.679 -2.295

Overige financiële ontwikkelingen 158.681 -8.120 -8.120 -7.858 -7.658

 Budgettair kader coalitieonderhandelingen       166.097            449          4.355          6.821         -9.953 

Coalitieakkoord: Geld vrijmaken 38.650 22.750 26.150 34.650 49.550

 Ruimte voor intensiveringen       204.747        23.199        30.505        41.471        39.597 

Coalitieakkoord: Intensiveringen 219.830 21.325 27.278 33.631 37.455

 Saldo        -15.083          1.874          3.227          7.840          2.142 

Coalitieakkoord: Technische match - verschuiving structureel naar incidenteel 15.083 -1.874 -3.227 -7.840 -2.142

Overige mutaties programmabegroting 2019-2022 0 0 0 0 0*

Meerjarenbegroting 2019-2022 0 0 0 0 0

Vanaf 2023 is er structureel € 2,1 mln beschikbaar.

Structureel
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De optelsom van het budgettaire kader en de maatregelen uit het coalitieakkoord is vervolgens gebruikt 
om de intensiveringen uit het coalitieakkoord te dekken. In de onderstaande tabel ziet u op welke 
programma’s de komende jaren een intensivering plaatsvindt. Deze intensiveringen zijn bij de 
desbetreffende programma’s toegelicht. 
 

 

De potentiele opbrengst van de voorgenomen verkoop van Eneco, zoals opgenomen in het 
coalitieakkoord, maakt nog geen onderdeel uit van deze begroting. Pas nadat voldoende zekerheid is 
over de daadwerkelijke verkoopopbrengst en wanneer deze gerealiseerd wordt, wordt deze baat aan de 
begroting toegevoegd. Het wegvallen van het dividend Eneco van € 8 mln. per jaar is met ingang van 
2020 wel structureel in de begroting verwerkt. Voor de besteding van de opbrengst gelden de volgende 
afspraken: 

 30% ten behoeve van een (grotendeels) revolverend energietransitiefonds; 

 50%ten behoeve van het verbeteren van duurzame mobiliteit (openbaar vervoer en fiets); 

Coalitieakkoord 2018-2022 - Geld vrijmaken In ciden teel

inkrimpingen, verlagen kosten en verhogen baten (bedragen * € 1.000) 2018-2022 2019 2020 2021 2022

Vrijval uit reserves zonder beleidsmaatregelen 9.700 0 0 0 0

Taakstellende opbrengst verkoop vastgoed 9.400 0 0 0 0

Schrappen plan:  Brug over de pijp 4.500 0 0 0 0

Verkoop Amerikaanse ambassade 11.500 0 0 0 0

Schrappen plan:  Migratiemuseum 1.050 0 0 0 0

Bedrijfsrestaurant: efficiëntere bedrijfsvoering , incl. beprijzing 0 500 500 500 500

Effecten Buig (taakstelling 4 x 500 mensen extra van bijstand naar werk) 0 0 0 0 5.800

Efficiencybezuiniging op de gemeentelijke organisatie 0 3.000 6.000 9.000 12.000

Taakstelling 1% beleidsdeel in de programma's 0 1.400 2.800 4.200 5.600

OZB aanpassen op inflatie 0 2.900 4.900 7.000 9.200

Parkeerbelasting verhoging 1e (naar € 5) en 2e (naar € 22,50) vergunning 0 2.500 2.500 2.500 2.500

Parkeerbelasting € 0,10 boven op de uurtarieven 0 1.600 1.600 1.600 1.600

Parkeerbelasting in centrum commercieel gebied naar € 4,50 0 3.200 3.200 3.200 3.200

Toeristenbelasting verhogen met € 1,00 p.p. per overnachting 0 2.350 2.350 2.350 2.350

Herstructureren welzijnsbeleid en budgetten 0 1.000 5.000 6.000 8.000

Subsidies Welzijn: maatwerk beschermd wonen 0 1.000 2.000 3.000 3.500

Meer een eenduidiger marketing- en evenementenbeleid 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Verkoop Eneco, wegvallen dividend 0 0 -8.000 -8.000 -8.000

Vervallen ambitie 700 extra statushouders 2.500 0 0 0 0

Invoering abonnementstarief WMO 0 1.800 1.800 1.800 1.800

Slimmer organiseren taalonderwijs 0 500 500 500 500

Totaal 38.650 22.750 26.150 34.650 49.550

Structureel

Coalitieakkoord 2018-2022 - Intensiveringen Incidenteel

(bedragen * € 1.000) 2018-2022 2019 2020 2021 2022

Algemeen 30.130 8.100 11.818 15.146 15.146

Vervanging infrastructurele kunstwerken 0 0 3.098 4.426 4.426

Incidentele kosten Buig (i.r.t. taakstelling 4 x 500 mensen uit bijstand) 18.000 0 0 0 0

Exploitatie strategisch vastgoed 9.400 0 0 0 0

Van 6 naar 8 wethouders (inclusief versobering ondersteuning) 550 1.100 1.100 1.100 1.100

Voortzetting incidentele financiering diverse cultuurinstellingen 1.680 0 0 0 0

Verbeteren opvang kwetsbare groepen 0 4.500 4.500 4.500 4.500

Afschaffen hondenbelasting (vanaf 2021) 0 0 0 2.000 2.000

Herstructureren welzijnsbeleid en budgetten 0 2.500 2.500 2.500 2.500

Heropening bibliotheek Bouwlust 500 0 620 620 620

Economie 26.000 6.100 6.100 6.100 6.100

Cultuur 900 1.000 1.000 2.000 2.000

Zorg en jeugd 39.600 4.900 4.900 4.900 4.900

Openbare ruimte / handhaving / veiligheid 33.800 525 900 1.275 2.025

Onderwijs 11.700 0 300 600 1.000

Sport 3.000 0 60 360 528

Groei en bestaande stad 45.000 0 0 0 0

Mobiliteit 11.700 700 2.200 3.250 5.756

Duurzaamheid 18.000 0 0 0 0

Totaal 219.830 21.325 27.278 33.631 37.455

Structureel
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 20% ten behoeve van gebiedsontwikkeling voor extra kwaliteit (zoals meer groen, hoogwaardige 

kwaliteit openbare ruimte en betaalbare woningbouw). 

 
Overige mutaties  
In deze voorliggende programmabegroting zijn, zoals gebruikelijk, de begrotingsposten geactualiseerd. 
Gemeentebreed zijn deze mutaties neutraal. Binnen deze mutaties bevinden zich enkele 
noemenswaardige majeure herfaseringen tussen jaarschijven (incidenteel). Deze zijn in onderstaande 
tabel weergeven.       
 

 
 

Realistisch ramen 

Voor een goed inzicht in de begroting is een realistische inschatting van de te verwachten baten en 
lasten noodzakelijk, of wel het is nodig om realistisch te ramen. Voorafgaand aan deze begroting zijn in 
het bijzonder de grote batenposten van de gemeente, gemeentefonds, belasting, rente enzovoorts, tegen 

het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een opwaartse bijstelling, waarbij rekening is gehouden met 
relevante ontwikkelingen als de groei van de stad en groei van het aantal toeristen. Mede op basis van 
de uitkomsten van de jaarrekening 2017 is ook kritisch gekeken naar de lasten kant van de gemeente. 
Zo zijn de verwachte lasten van de bijstandsverlening volledig in de begroting verwerkt. Eveneens zijn 
de tegenvallers op het strategisch huisvestingsplan in de begroting verwerkt. De gemeentelijke begroting 
heeft een omvang van circa € 2,5 miljard. Dit bedrag wordt uitgegeven aan een groot aantal 
verschillende activiteiten, met elk hun eigen dynamiek. Het is onvermijdelijk dat zich in de 
begrotingsuitvoering ontwikkelingen voordoen die bijsturing noodzakelijk maken. Deze bijsturing maakt 
ook onderdeel uit van realistisch ramen. Het is dan echter wel zaak dat de gemeenteraad toereikend 
wordt geïnformeerd over welke ontwikkelingen er zijn geweest en wat daar de gevolgen daarvan zijn. 
Met ingang van 2019 wordt de raad middels een 4 en 8-maandsrapportage over de voortgang 
geïnformeerd. Ook bij het opstellen van deze begroting bleek dat sommige projecten later worden 
uitgevoerd. Voor de gemeente blijft het project belangrijk. In dat geval dient de uitvoering het project 
en de bijbehorende financiële middelen opnieuw begroot te worden. Dit wordt herfaseren genoemd. 
Om de herfasering van de financiële middelen mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van een 
heraseringsreserve. Deze reserve biedt de gemeenteraad inzicht in welke projecten later worden 
uitgevoerd en wat daar de financiële gevolgen van zijn. 
 

Overige effecten 
Na 2022 is door de afspraken in het coalitieakkoord in de meerjarenbegroting structureel € 2,1 mln. 
beschikbaar. Hiervan wordt vanaf 2023 een structureel bedrag van € 1 mln. gereserveerd voor de 

Majeure herfaseringen (> € 0,75 mln.)

(bedragen * € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Liquidatiesaldo Haaglanden (pr.2) -1.000 1.000 0 0 0

Wachtgeldvoorziening Wethouders (pr.2) 780 -260 -260 -260 0

Apparaatslasten SZW (i.r.t. onvoorziene piekbelasting) (pr. 7) 1.600 -400 -400 -400 -400

Kinderopvang (pr.7) 800 -200 -200 -200 -200

Intensivering coalitiekkoord: Jeugdzorg (pr.8) 5.000 -2.000 -3.000 0 0

Winkelgebied Betje Wolfstraat (kwaliteitsimpuls) (pr.9) -1.350 0 0 1.350 0

Vervanging populieren (pr.9) -2.400 2.400 0 0 0

Kleinschalige bedrijfsruimte (pr.11) -1.200 1.200 0 0 0

HSD-Campus (pr.11) -2.400 0 1.000 1.400 0

Research Lab (pr.11) -750 500 250 0 0

Projecten Straten/Wegen/Lanen (pr.12) -900 900 0 0 0

Kruispunt Wassenaarseweg / Alkemadelaan (pr.12) -810 810 0 0 0

Fietsprojecten (pr.12) -900 900 0 0 0

Project Eco-lint Erasmusveld (pr.13) -750 750 0 0 0

Bernardviaduct/Rivierenbuurt Zuid (pr.13) -987 987 0 0 0

Totaal -5.267 6.587 -2.610 1.890 -600

Jaarsch i jven
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hogere kosten voor beheer en onderhoud voor investeringen die kwaliteit toevoegen aan de openbare 

ruimte. Dit bedrag is beschikbaar voor investeringen in het kader van het nieuwe coalitieakkoord alsook 
voor lopende investeringen waarvoor tot op heden onvoldoende onderhoudsbudget beschikbaar is 
gesteld. De nieuwe afspraak is dat, volgend aan de systematiek van het REIS, het beschikbaar stellen van 
extra investeringsmiddelen verplicht samengaat met de afweging tot het beschikbaar stellen van extra 
beheer- en onderhoudslasten. 
 
In het coalitieakkoord is afgesproken de afschrijftermijn van activa met een maatschappelijk nut te 
verlengen, waardoor deze beter aansluit op de daadwerkelijke gebruiksduur van de activa. Hiervoor 
moet de Verordening financieel beheer en beleid worden aangepast. Nog in 2018 zal hiertoe een 
voorstel aan de gemeenteraad worden gedaan. 
 
  



Kengetallen Den Haag (peildatum 1/1/2018)

Bevolkingssamenstelling

Zorg en Welzĳn Werk

Migratie binnenlands

Aantal nationaliteiten dat 
ten minste 500 keer voorkomt

Migratie buitenlands Verandering in de samenstelling 
van de Haagse bevolking

Aantal inwoners naar leeftĳd (in jaren) Bevolkingsgroei Geboorte- en sterftecĳfers

Absolute en procentuele verandering 
van het aantal ingeschreven 
personen in 2017

excl. niet geregistreerde 
gepriviligeerden

excl. niet geregistreerde 
gepriviligeerden

de verhouding tussen het aantal personen 
van 0 - 19 jaar en 65 jaar of ouder en 
de personen van 20 - 64 jaar

op

7.281
1,37%

Aantal huishoudens

Aantal inwoners ouder dan 75 jaar

Demogra�sche druk

Aantal ingeschreven personen 
tussen 15 en 75 jaar 
(potentiele beroepsbevolking)

Percentage jeugdigen van 
0 tot 23 jaar

Percentage Hagenaars zonder 
Nederlandse nationaliteit

0 - 4

5 - 14

15 - 19

20 - 44

45 - 64

65 - 79

80+

31.940
60.625

29.972
196.748

137.276
57.669

18.796

21.318

22.443
vertrekkers naar 
het binnenland

vestigers uit 
het binnenland

vestigers uit 
het buitenland

20.809

264.909

32.047 26,8% 408.414

0,621

29 16,8%

59,6%

vestigers 
3.973 vertrekkers

2.236

vertrekkers naar 
het buitenland

14.134

0 - 19 > 65 jaar 20 - 64

Totaal 533.026

4.150

6.462

2.312 natuurlĳke 
bevolkingsgroei  

aantal personen uit de Midden- 
en Oost- Europese EU-landen

peildatum 1/1/2017 peildatum 2017 (voorlopig)

peildatum 1/1/2017



Pauline Krikke, Burgemeester
Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene bestuurlijke 
aangelegenheden en Representatie
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s: 

2 College en Bestuur
4 Openbare orde en veiligheid

Richard de Mos
Portefeuille: Economie, Sport en Buitenruimte
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s
 9 Buitenruimte
10 Sport
11 Economie
Stadsdeelwethouder Escamp

Boudewijn Revis
Portefeuille: Stadsontwikkeling, Wonen  en Scheveningen
Coördinerend portefeuillehouder van het programma
13 Stadsontwikkeling en Wonen
Stadsdeelwethouder Scheveningen

Saskia Bruines
Portefeuille: Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s

 6 Onderwijs
11 Economie
Stadsdeelwethouder Haagse Hout

Liesbeth van Tongeren
Portefeuille: Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Coördinerend portefeuillehouder van het programma
 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Stadsdeelwethouder Laak

Samenstelling college van burgemeester en wethouders



Rachid Guernaoui
Portefeuille: Financiën, Integratie en Stadsdelen
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s
 7 Werk en inkomen
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
15 Financiën
Overhead
Stadsdeelwethouder Loosduinen

Kavita Parbhudayal
Portefeuille: Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid
Coördinerend portefeuillehouder van het programma
 8 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid
Stadsdeelwethouder Leidscbenveen-Ypenburg

Robert van Asten
Portefeuille: Mobiliteit, Cultuur en Strategie
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s

 5 Cultuur en Bibliotheek
12 Mobiliteit
Stadsdeelwethouder Segbroek

Bert van Alphen
Portefeuille: Sociale zaken, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s

 7 Werk en Inkomen
 8 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid
Stadsdeelwethouder Centrum
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2. Beleidsbegroting  
 

2.1 Programma gemeenteraad 
Coördinerend portefeuillehouder: Presidium  
 

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? 
De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle 
inwoners van Den Haag. De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en 
wethouders het bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en 
controleert het door het college gevoerde beleid.  
De griffie ondersteunt de gemeenteraad, zorgt voor dienstverlening aan de raad en de door de raad 
ingestelde commissies, de communicatie vanuit de raad en de ondersteuning van de relatie tussen de 
raad en de burger. 
 

Programma op hoofdlijnen  

 
 

  
    
 
 
 
 
 

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten            8.695            8.946            8.888            8.881            8.696 

Baten                 35                 35                 -                   -                   -   

Saldo exclusief reserves            8.660            8.911            8.888            8.881            8.696 

Dotaties                 -                   -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen                 -                   -                   -                   -                   -   

Saldo inclusief reserves         8.660         8.911         8.888         8.881         8.696 

Saldo incidentele baten en lasten                 -                   -                   -                   -                   -   

Structureel saldo programma         8.660         8.911         8.888         8.881         8.696 

Begroting

35% 

26% 

19% 

9% 

9% 2% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Apparaatskosten 

Gemeenteraad €3,1mln. 

Bestuursondersteuning 
Gemeenteraad €2,3mln. 

Gemeenteraad €1,7mln. 

Ombudsman €0,8mln. 

Rekenkamer €0,8mln. 

Antidiscriminatie 
Voorziening €0,2mln. 

100% 

Samenstelling  dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Algemene middelen 

€8,9mln. 
9 mln. 9 mln. 
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Wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten 2019? 
 
Gemeenteraad Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
De raad als volksvertegenwoordiger stelt de kaders en controleert deze 1.669 0 1.669 

 

Apparaatskosten gemeenteraad Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Betalen van vergoedingen aan fracties en het treffen van voorzieningen t.b.v. de 

raad 

3.140 0 3.140 

 

Bestuur ondersteuning gemeenteraad Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Terzijde staan van raad en commissie en verzorgen van communicatie burger-

raad 

2.337 0 2.337 

 

 Voorbereiden, houden en verslagleggen van vakcommissies. In deze commissies wordt de 
besluitvorming in de raadsvergadering voorbereid.  

 De Rekeningencommissie is belast met onderzoek naar de jaarrekeningen en het door het college 
gevoerde financiële beheer. 

 Voorbereiden, houden en laten verslagleggen van de raadsvergaderingen. Bij elke reguliere 
raadsvergadering worden inwoners van Den Haag uitgenodigd als ‘gast van de raad’. Dit succesvolle 
programma met toelichting door raadsleden op het raadswerk wordt gecontinueerd.  

 
In de begroting van programma 1 speelt een aantal zaken mee: 
1. De vergoeding raadsleden is met ingang van de begroting 2018 structureel met € 0,1 mln. verlaagd, 

in verband met structurele onderbesteding en een landelijk bepaalde verlaging van de maandelijkse 

onkostenvergoeding.  
2. Als gevolg van de verkiezingen in maart 2018 bestaan thans in de raad 15 fracties. Tijdens de vorige 

raadsperiode was sprake van 13 fracties. De toename van het aantal fracties van 13 naar 15 is direct 
van invloed op de functionele kosten van de fracties: die vallen jaarlijks € 0,17 mln. hoger uit. 

3. Een veilige ICT omgeving voor de fracties heeft geleid tot een hoger aantal door de gemeente 
geleverde ICT werkplekken. Hiermee is structureel een extra bedrag van € 0,073 mln. gemoeid.  

 

Rekenkamer Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd 

bestuur 

776 0 776 

 

Ombudsman Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Het uit een onafhankelijke positie behandelen van klachten van burgers en 

instellingen 

831 35 796 
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Antidiscriminatievoorziening Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Het tegen gaan van discriminatie en gelijke rechten te bevorderen 193 0 193 

 
Antidiscriminatievoorziening 
De antidiscriminatievoorziening ‘Den Haag Meldt’ is na een aanloop periode volop in de running. De 
naamsbekendheid neemt toe en het aantal meldingen is navenant. De arbeidsmarkt gerichte 
discriminatie is op dit moment een speerpunt en samen met Centrum 16.22 is het ‘praatpaal’ project in 
uitvoering. Met deze blikvanger wordt op verschillende plekken in de stad de aandacht gevestigd op de 
arbeidsmarktgerichte discriminatie. De Hagenaar wordt daarbij tevens uitgenodigd hun ervaring op dit 
gebied met andere Hagenaars te delen. Daarnaast wordt er een project voorbereid waarbij jongeren 
worden geschoold op het gebied van discriminatie en vervolgens ingezet om de zin van het melden aan 
andere jongeren te verduidelijken. De meldingsbereidheid onder jongeren, zo is de verwachting, zal 
daardoor vergroten. De ontwikkelde nieuwe discriminatie-app is in maart 2018 op nationaal niveau 
gelanceerd. Voorlichtingsactiviteiten zullen verder uitgebreid worden. Naast onderwijs zullen ook 
andere doelgroepen als zelforganisaties en ouderen aandacht krijgen. 
 

Verloop financiële cijfers 

 
 

 
 

 
 

 
  

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 8.668 8.666 8.606 8.599 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 8.668 8.666 8.606 8.599 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 100 100 100 100

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 27 180 182 182 8.596

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 8.695 8.946 8.888 8.881 8.696

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 35 35 0 0 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 35 35 0 0 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 0 0 0 0 0

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 35 35 0 0 0

Investeringen

Investerings-

bedrag

Jaar van 

oplevering

Nog te 

realiseren 

vanaf 2019

Waarvan in 

2019

Waarvan 

gemeentelijk 

in 2019

Concernbrede Informatiesystemen (CIS) 100 2021 100 0 0

Totaa l 100 100 0 0

Totaal Begroting 2019 en verder
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2.2  Programma College en Bestuur 
Coördinerend portefeuillehouder: Pauline Krikke  

 
Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de raad het Haags gemeentebestuur. De 
raad stelt de kaders vast van het beleid, het college zorgt dat dit beleid wordt uitgevoerd. 
 
Onder dit programma vallen de activiteiten en kosten van burgemeester en wethouders. Verder vallen 
hieronder de gemeentelijke bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten.  
 

Programma op hoofdlijnen  

 
 

     
Het college van burgemeester en wethouders (B en W) realiseert in 2019 € 9.3 mln. aan lasten voor de 
uitvoer van dit programma. De lasten worden geheel gedekt uit de algemene middelen. In 2019 is 
incidenteel sprake van een begroot voordeel van € 1,2 mln. Dit heeft te maken met het voorziene 
liquidatiesaldo van het voormalig Stadsgewest Haaglanden.  
 
De uitvoer van het programma zal voor ca 39% plaatsvinden op het gebied van bestuurlijke 
samenwerking. Het gaat om de bijdrage aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (€ 2,58 per 
inwoner in 2019) en de contributie aan de VNG. De overige 61% zijn de kosten van het college van 
burgemeester en wethouders en kabinet en protocol. Hierbinnen wordt in 2018 en 2019 ook het Joods 
eerherstel uitgevoerd (€ 1,3 mln.).  
 

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten           10.212            9.317            7.779            7.786            8.046 

Baten                 -              1.200                 -                   -                   -   

Saldo exclusief reserves           10.212            8.117            7.779            7.786            8.046 

Dotaties                 -                   -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen                 -                   -                   -                   -                   -   

Saldo inclusief reserves       10.212         8.117         7.779         7.786         8.046 

Saldo incidentele baten en lasten                 -              1.200                 -                   -                   -   

Structureel saldo programma       10.212         9.317         7.779         7.786         8.046 

Begroting

61% 

39% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Bestuurlijke 

samenwerking €5,7mln. 

College van BenW 
€3,6mln. 

87% 

13% 

Samenstelling dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Algemene middelen 

€8,1mln. 

Overige €1,2mln. 

 9 mln. 9 mln. 
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Wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten in 2019?  
 

College en B en W Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Betalen van salarissen, wachtgelden aan (voormalig) leden van het college van 

B&W. Organiseren van representatieve evenementen en het treffen van 

functionele voorzieningen 

5.705 0 5.705 

*Kijk voor incidentele lasten en baten in de bijlage Incidentele lasten en baten. 

 
Joods moreel rechtsherstel  
De gemeente Den Haag heeft een regeling Joods moreel rechtsherstel. Deze beoogt het aanbieden van 
restitutie aan (erfgenamen) van huiseigenaren die na de Tweede Wereldoorlog een naheffing hebben 
ontvangen voor erfpacht en/of straatbelasting. Voor deze compensatieregeling in 2018 en 2019 is 2,6 
miljoen beschikbaar. Tot begin 2019 staat de mogelijkheid voor individuele aanvragen open. Daarna zal 
het resterende bedrag van de € 2,6 mln. als collectieve regeling worden uitgekeerd aan de stichting 
Joods Leven. Op 8 december 2016 is het onderzoek over de houding van de gemeente Den Haag 
tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed in de periode 1940-1955 gepresenteerd aan de Joodse 
gemeenschap en de burgemeester. Op basis van dit onderzoek heeft de raad in 2017 ingestemd met het 
raadsvoorstel voor moreel rechtsherstel. 
 
Bestuurlijke samenwerking  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Bijdrage Metropool Rotterdam Den Haag en de VNG, frictiekosten voormalig 

personeel Haaglanden 

3.612 1.200 2.412 

 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Den Haag werkt samen met 22 andere gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze 

gemeenschappelijke regeling is in 2015 van start gegaan met als doel: het verbeteren van de 

bereikbaarheid en het versterken van de werkgelegenheid. Het gebruik van openbaar vervoer groeit, 

mede door de groei van het aantal inwoners.  

Strategische agenda 2018-2022 
Begin 2019 zal het algemeen bestuur van de MRDH de strategische agenda 2018-2022 vaststellen. Deze 
agenda richt zich op 4 investeringslijnen: 
1) Het vernieuwen van de economie. Speerpunten: maakindustrie, slimme zorg, leefklimaat & energie 

en voedselproductie.  
2) Het vernieuwen van verbindingen. Speerpunten: betere bereikbaarheid van toplocaties en banen, 

waaronder het verhogen van de capaciteit van Randstadrail en de verkenningen OV CID (Central 
Innovation District)  Den Haag. Deze investeringslijn is uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda 
Bereikbaarheid die in 2016 bestuurlijk is vastgesteld.  

3) Het vernieuwen van de stad en omgeving. Speerpunten: versnelling woningbouw in relatie tot de 
bereikbaarheid, het verbeteren van de kwaliteit en het laten aansluiten van vraag en aanbod naar 
kantorenlocaties en bedrijventerreinen en kwaliteitsverbetering van winkellocaties met een 
bovenlokale functie.  

4) Het vernieuwen van energie. Speerpunten: bijdragen aan 30% CO2-reductie in de mobiliteitssector 
in 2025 en bijdragen aan energietransitie via het regionale netwerk energie.  
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Verloop financiële overzichten 

 
 

 
 
Toelichting verschillen tussen 2018 en 2019 
In de begroting 2018 zijn de volgende incidentele bedragen opgenomen: 
 
1. College van B en W: Voorziening wachtgeld wethouders € 0,780 mln. 
De begroting 2018 is incidenteel met € 0,780 mln. verhoogd. Dit bedrag is nodig  om in 2018 een 
toevoeging aan de voorziening wachtgeld voor wethouders te kunnen doen. De jaarschijven 2019 tot en 
met 2021 zijn hiertoe met € 0,260 mln. verlaagd.  
 
2. Apparaatskosten college van B en W: One Young World € 0,200 mln. 
In 2018 is incidenteel € 0,200 mln. toegevoegd aan de begroting. Dit bedrag is beschikbaar gesteld 
vanuit het programma Internationaal voor de organisatie van de One Young World Summit 2018 in 
oktober 2018 in Den Haag. One Young World is een liefdadigheidsorganisatie die de slimste jonge 
leiders van over de hele wereld bij elkaar brengt en hen in staat stelt om duurzame contacten te leggen 
om een positieve verandering te creëren.  
 

 

 

  

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 7.473 7.423 5.873 5.873 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 7.473 7.423 5.873 5.873 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -7 -7 -7 -7

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 242 484 484 484 484

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 2.497 1.417 1.429 1.436 7.569

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 10.212 9.317 7.779 7.786 8.046

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 0 2.200 0 0 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 0 2.200 0 0 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 0 -1.000 0 0 0

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 0 1.200 0 0 0

Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

Voorzienig wachtgeld wethouders 1.000 394 606

Voorziening Meavita 13 13 0

1.013 0 407 0 606
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2.3 Programma Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 
Coördinerend portefeuillehouder: Liesbeth van Tongeren 
 

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
Samen met bewoners; maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en 
gezonde stad. Een stad die duurzaam; klimaat- en toekomstbestendig is. We zijn trots op het groene 
karakter van Den Haag en willen dit samen met onze bewoners blijvend versterken. Zo blijft Den Haag 
aantrekkelijk om in te wonen en te werken. 
 
Wat doen we al? 
Samen met de stad is er in Den Haag gestart met de energietransitie. Nieuwe woningen en bedrijven 
worden duurzamer gebouwd en nieuwe bouwvergunningen zijn per 1 juli gasloos. Verder zijn er 
maatregelen genomen om elektrisch vervoer te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast  zijn versteende 
plekken groener gemaakt en wordt met huishoudelijk afval  zoveel mogelijk afval gescheiden verwerkt. 
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 
 Toekomstsbestendige en gezonde stad: Samen met bewoners; maatschappelijke organisaties en 

bedrijven maken we van Den Haag een toekomstbestendige en gezonde stad. Daarom wordt er de 
komende jaren gewerkt aan de verdere verlaging van de CO2 uitstoot. Dit doen we door energie 
te besparen, gebouwen te isoleren, de bedrijfsvoering te vergroenen en vervoer duurzamer te 
maken. Samen met partners ontwikkelen we stap voor stap nieuwe duurzame energiebronnen en 
sluiten hier zoveel mogelijk  bedrijven en woningen op aan. Den Haag gaat ‘van het gas af’. 

 Toekomstbestendige en gezonde stad: In 2019 streven we ernaar om samen met de stad zo veel 
mogelijk woningen duurzaam te isoleren en klaar te maken voor de aansluiting op duurzame 
energie. De eerste geothermiebron HAL in zuid west Den Haag zal warmte gaan leveren zodra de 
aangevraagde vergunning door het ministerie is goedgekeurd. 

 Samen met bewoners en bedrijven worden wijkenergieplannen uitgewerkt. Initiatieven van 
bewoners en bedrijven worden ondersteund waardoor  het energieverbruik schoner en efficiënter 
wordt. 

 Gezonde stad: Het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad door elektrisch vervoer te 
stimuleren, subsidies te verstreken om vervuilende auto’s en brommers te weren en 
voorbereidingen te treffen om de milieuzone uit te breiden. We richten de stad zo in dat het 
aantrekkelijker wordt om je lopend; fietsend of met het OV te verplaatsen. Zo wordt de lucht in 
Den Haag gezonder.  

 Schone stad: Het verhogen van het percentage gescheiden afval en het terugdringen van de 
hoeveelheid afval. 

 Schone stad: In 2019 vindt de aanbesteding plaats van het verwerkingscontract van huishoudelijk 
afval. Hierbij stimuleren we bedrijven met innovatieve en duurzame oplossingen de afval 
verwerking efficiënter en schoner te maken.  

 Schone stad: Het vijfde programma van ondergrondse containers wordt afgerond. 
 Klimaatbestendige stad: het nemen van maatregelen om de gevolgen van extreme neerslag, harde 

wind en hitte in de stad te beperken. 
 Lerende stad: Voor het basis- en het voortgezet onderwijs worden ook in 2019 diverse activiteiten 

aangeboden over voedsel, afval, energie, water, groen en de openbare ruimte. 
 

Alleen samen  kunnen we Den Haag in 2030 klimaatneutraal  maken  De gemeente heeft daarbij een 
regisserende en faciliterende rol. De gemeente begint bij zichzelf en geeft uiteraard het goede 
voorbeeld door de eigen huisvesting, vervoer en inkoop van goederen en diensten steeds meer te 
verduurzamen. Enkele voorbeelden zijn: 



27 
 
 

 Nieuwe energiecontracten voor groen gas (gas dat gewonnen wordt via vergisting van gft of mest), 

De verduurzaming van het eigen wagenpark. Aanbesteding voor de inkoop van taxivervoer en het 
doelgroepenvervoer  

 Binnen de gemeente worden de afvalstromen gescheiden ingezameld. 
 Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (geraamde investeringen van ruim € 6 mln. in 2019, 

zie paragraaf Vastgoed). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Programma op hoofdlijnen 

 

Prestatie indicator Nulmeting Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

% gescheiden afval 31% 32,0% 33,0% 34,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Aantal kg restafval per inwoner 284             278            274 270        266             266                266               

Tevredenheid burger ophaalservice             7,8              7,7             7,8 7,9         7,9          7,9            7,9            

Topindicator Nulmeting 

2006 

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

CO2-reductie (%) 0,0% 32% 28,0% 29,0% 30,0% 31,0% 32,0%

Uitstoot CO2 in kton* 2.947          1.695         1.799      1.774        1.749          1.724         1.699 

Kengetal Kengetal/Peildatum (1/1/2018)

Aantal auto’s in bezit van particuliere Hagenaars totaal 165.090 

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse A (zuinigst) 15%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse B 19%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse C 21%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse D 12%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse E 5%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse F 2%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse G 1%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse onbekend 2%

- Auto's met bouwjaar voor 2001 24%

Beleidsindicatoren (Rijk) Eenheid Actuele peil datum 2015 

Hernieuwbare elektriciteit % 1,3%

Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 285

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten           86.069           86.544           87.499           84.279           84.519 

Baten           64.274           66.755           67.261           67.767           68.273 

Saldo exclusief reserves           21.795           19.789           20.238           16.512           16.246 

Dotaties            1.000                 -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen               500            2.750            3.500               250                 -   

Saldo inclusief reserves       22.295       17.039       16.738       16.262       16.246 

Saldo incidentele baten en lasten              -500           -2.050           -1.300           -4.550           -4.800 

Structureel saldo programma       21.795       14.989       15.438       11.712       11.446 

Begroting
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Binnen dit programma wordt circa 75% van het geld besteed aan afvalverwijdering en 
afvalstoffenheffing. Daarnaast wordt circa 12% besteed aan Duurzaamheid/Energietransitie en 9% 
Milieubeleid en –beheer. De belangrijkste bron van  inkomsten is de afvalstoffenheffing.  Deze vormt 
74% van de inkomsten op dit programma. Circa 20% wordt gedekt uit de algemene middelen. 
 
Wat gaan we doen en wat gaat het kosten in 2019? 
 

Energietransitie Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Stimuleren van het overstappen op een betrouwbare, duurzame en betaalbare 

energievoorziening. 

1.100 0 1.100 

 
Duurzaam verwarmde woningen  
De ambitie is om een klimaatneutrale stad te zijn in 2030. De ambitie voor deze collegeperiode is om 
ruim 25.000 gebouwen van duurzame energie te voorzien. Er is structureel € 1,1 mln. beschikbaar voor 
de energietransitie. Daarnaast is er vanuit het coalitieakkoord incidenteel € 4,5 mln. per jaar 
beschikbaar in de periode 2019-2022. Deze middelen zullen worden benut om als gemeente regie te 
voeren op het verduurzamen van de Haagse warmtevoorziening, op verdere energiebesparing en om 
initiatieven en projecten te ondersteunen.  
Om de overgang naar een schonere en meer duurzame energievoorziening te versnellen, werkt de 
gemeente natuurlijk ook in 2019 aan een betere oplossing dan  het verwarmen met  aardgas. Woningen 
worden aangesloten op de stadsverwarming in Den Haag-Zuidwest waar de geothermiecentrale aan 
3.000 à 4.000 woningen duurzame warmte gaat leveren zodra de aangevraagde vergunning door het 
ministerie is goedgekeurd. Waar mogelijk zullen we bij de provincie; rijk en op Europees niveau 
subsidie aanvragen zodat we nog grotere stappen kunnen zetten in de energietransitie. Zodra  de eerste 
geothermiebron aan de Leyweg zonder (technische) problemen werkt, 
een businesscase kent en ook bewezen veilig is, worden plannen gemaakt en locaties gevonden om deze 
collegeperiode nog tenminste drie geothermiebronnen te realiseren. Verder kijken we of het mogelijk is 
om restwarmte te benutten. Daarnaast  werkt de gemeente aan winning van warmte uit de lucht, de 
bodem en het oppervlaktewater. 
 
Tien Groene Energie Wijken 
In tien Groene Energie Wijken in de stad worden bewoners en bedrijven als eerste betrokken bij de 
energietransitie. In 2019 worden de eerste wijkenergieplannen gemaakt voor energiebesparing en 

75% 

11% 

9% 
3% 1% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Afvalverwijdering & 

afvalstoffenheffing 
€65,3mln. 

Duurzaamheid  €9,3mln. 

Milieubeleid, 

milieubeheer en 
luchtkwaliteit €7,9mln. 

Natuur- en milieu-

educatie  €2,9mln. 

Energietransitie €1,1mln. 

74% 

20% 

4% 

3% 

Samenstelling  dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Leges €63,7mln. 

Algemene middelen 

€17,0mln. 

Overige €3,1mln. 

Ontrekkingen 

€2,8mln. 

 87 mln. 87 mln. 



29 
 
 

uitfasering van aardgas en de overgang op duurzame energie. Uitvoering van de plannen wordt zoveel 

mogelijk gecombineerd met het onderhoud en geplande ingrepen in vastgoed en in de openbare ruimte. 
We stimuleren energiebesparing door isolatie en bewust en efficiënt gebruik. Bijvoorbeeld door de cv-
ketel en timers beter in te stellen.  
 
Energiebesparing en duurzame bedrijven 
Ook met het programma Duurzaam woningonderhoud werkt Den Haag aan het reduceren van de 
uitstoot van CO2. Met ondernemers zal worden samengewerkt om bijvoorbeeld bedrijventerreinen te 
verduurzamen. De gemeente geeft uiteraard zelf het goede voorbeeld door de eigen huisvesting, vervoer 
en inkoop van goederen en diensten duurzamer te maken.  
 
Woningen transitieklaar   
In 2019 worden zoveel mogelijk duurzame woningrenovaties mogelijk gemaakt door onder andere 
leningen en subsidies te verstekken en nauw samen te werken met de woningbouwcoöperaties. Daarbij 
is ‘transitieklaar’ het uitgangspunt: afhankelijk van de toekomstige duurzame energievoorziening per 

wijk worden woningen gerenoveerd naar het niveau waarop ze klaar zijn voor de aansluiting op de 
duurzame warmtevoorziening. Voor verduurzaming van de woningvoorraad is circa € 2,5 mln. 
beschikbaar (deze middelen zijn nog begroot onder activiteit duurzaamheid, zie hieronder).  

 
Om dit te realiseren wordt er ingezet op: 

 We gaan door met de bewonersinformatie over energiebesparing, duurzaam woningonderhoud en 
veilig en gezond wonen.  

 Er wordt in 2019 extra ingezet op de gebieden waar het energieverbruik of het risico op 
achterstallig onderhoud afwijkt van de norm (RIS 281663). In deze focusgebieden gaan we bewoners 
benaderen. Ze krijgen daarbij meteen ook inzicht over andere onderwerpen, zoals wateroverlast, 
vocht, schimmel en asbestsanering. In samenwerking met corporaties geven we in 2019 invulling 
aan de woning-APK. Deze geeft bewoners inzicht in het veiliger en gezonder maken van de 
woning.  

 Ook in 2019 helpt de gemeente om de energierekening omlaag te brengen.  

 De gemeente betrekt eigenaren, verhuurders en beheerders van grotere panden bij de 
verduurzaming. 

 We blijven verenigingen van eigenaren ondersteunen  bij duurzaam woningonderhoud. Het VvE-
duurzaamheidsfonds blijft hierbij een belangrijk instrument.  

 De gemeente pakt samen met bewoners woningen aan waar de geluidsnorm wordt overschreden. Er 
is een door het Rijk vastgelegde A-lijst met woningen die in aanmerking komen voor 
geluidsanering. In 2019 wordt voor 74 woningen een subsidie aanvraag ingediend. Naar 
verwachting is in 2023 de hele A-lijst gesaneerd. De kosten worden gedekt uit de jaarlijks aan te 
vragen rijkssubsidie.  

 Ten slotte gaat Den Haag verder met het verduurzamen van bedrijfspanden en kantoren. Samen 
met ondernemers worden er plannen gemaakt voor verduurzaming van een aantal 
bedrijventerreinen. We steunen plannen van bedrijven die samen over willen stappen op duurzame 
energie. Samen met de rijksoverheid en de provincie werken we aan het programma Energierijk 
waarbij we 16 kantoren rondom het centraal station aansluiten op een gemeenschappelijke en 
duurzame energievoorziening. Hier hoort ook het stadshuis bij. 

. 

Duurzaamheid Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Een duurzame, klimaat neutrale stad in 2030. 9.301 2.750 6.551 
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Klimaatbestendige stad 

In 2019 werkt de gemeente verder aan het klimaatbestendig maken van de stad. Bij de uitwerking van 
het thema wordt in lijn met het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie de trits ‘weten, willen, werken’ 
gevolgd.  
 
Bij weten gaat het om de vraag: wat moeten we weten om de stad klimaatbestendig te maken? Den 
Haag heeft intensieve contacten met onderzoekinstellingen en werkt samen met andere steden en het 
Hoogheemraadschap van Delfland. Zo doet Den Haag mee aan de nationale Citydeal klimaatadaptatie. 
Er zijn al stresstesten voor hitte en neerslag uitgevoerd. Deze laten zien wat de knelpunten in de stad 
zijn bij extreme omstandigheden. Met dit inzicht kunnen we aan de slag. 
 
Bij willen gaat het om het vertaling van kennis naar uitvoering. Er zijn een aantal bestaande nota’s zoals 
De Agenda groen, de Agenda ruimte voor de stad en de nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline. 
De kadernota duurzaamheid  zal de koers  van  dit college uitzetten en deze nota’s op basis van 
voortschrijdend inzicht waar nodig aanvullen.   

 
Uiteindelijk moet dit leiden tot concrete maatregelen. De energietransitie wordt tastbaar doordat steeds 
meer woningen van het gas afgaan en duurzame energie krijgen. Het elektrisch vervoer groeit en de 
luchtkwaliteit verbetert. De stad wordt groener, waarbij er aandacht is voor de biodiversiteit. Steeds 
minder regenwater wordt afgevoerd via het riool maar gaat direct naar het oppervlaktewater. Dit draagt 
niet alleen bij aan klimaatbestendigheid, maar de stad wordt er ook leefbaarder door.  
 
Samen met bewoners en bedrijven 
Steeds meer inwoners en ondernemers zetten zich in voor een duurzame leefomgeving. In 2019 worden 
duurzame initiatieven gestimuleerd, van de energietransitie tot stadslandbouw. Met de stichting 
Duurzaam Den Haag (basissubsidie van € 0,48 mln.) werken wij samen om het Haagse 
duurzaamheidsnetwerk verder uit te bouwen.  
 

Afvalverwijdering  en afvalstoffenheffing Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Inzameling en verwijderen van huishoudelijk afval inclusief kwijtscheldingen. 65.329 66.374 -1.045 

 
Tariefontwikkeling 
In 2019 is het tarief trendmatig verhoogd met 3,25%. Hiermee komen de totale opbrengsten voor 
afvalstoffenheffing op circa € 66,4 mln. Op dit moment is de jaarlijkse afvalstoffenheffing niet 100% 
kostendekkend (zie paragraaf lokale heffingen). Er worden meer lasten gemaakt dan er aan inkomsten 
binnenkomt. Dit saldo wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing, waardoor deze 
voorziening de komende jaren zal afnemen. De meerjarenraming is in onderstaande tabel opgenomen. 
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Activiteit Afvalstoffenheffing 2019 2020 2021 2022 

Baten          

Baten Afvalstoffenheffing -62.761.000 -63.267.000 -63.773.000 -64.279.000 

Huurinkomsten -2.386.000 -2.386.000 -2.386.000 -2.386.000 

Overige inkomsten -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 

Baten dwanginvordering -927.000 -927.000 -927.000 -927.000 

Totaal Baten -66.374.000 -66.880.000 -67.386.000 -67.892.000 

          

Lasten         

Eenmalige kosten Orac's 3.068.000 2.989.000 282.000 0 

Inzamelkosten 27.507.000 28.047.000 28.541.000 29.040.000 

Verwerkingskosten 16.417.000 17.041.000 17.353.000 17.150.000 

Veegkosten 1.736.000 1.736.000 1.736.000 1.736.000 

Handhaving 4.502.000 4.502.000 4.502.000 4.502.000 

Perceptiekosten 3.153.000 3.067.000 3.014.000 2.975.000 

Overig 1.636.000 1.582.000 1.531.000 1.529.000 

Kapitaallasten 3.368.000 3.306.000 3.044.000 2.756.000 

HAP 971.000 369.000 0 0 

Kwijtscheldingen 7.250.000 7.250.000 7.250.000 7.250.000 

Oninbaar 807.000 813.000 819.000 825.000 

Verrekening voorziening -5.597.000 -5.364.000 -2.181.000 -1.405.000 

Subtotaal Afvalstoffenheffing 64.818.000 65.338.000 65.891.000 66.358.000 

Recyclepunt Binckhorst  511.000 511.000 511.000 511.000 

Totaal Lasten 65.329.000 65.849.000 66.402.000 66.869.000 

 
Afval 
Het verwerkingscontract voor huishoudelijk afval loopt in 2020 af. In 2019 moet daarom een nieuw 
contract worden aanbesteed. De marktverkenning laat zien dat er weinig innovatie is in deze sector. 
Dat past niet bij de ambitie van dit college. In 2019 zal uitgewerkt worden hoe het afval op een 
innovatieve en zo duurzaam mogelijke manier verwerkt kan worden.  
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De ambitie 
is om 9,5 miljoen kilo gescheiden afval per jaar meer in te zamelen in de periode tot 2020. Dit komt 
neer op circa 20 kilo per inwoner per jaar, waarmee het percentage afvalscheiding toeneemt tot 35%. 
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 
 In alle 44 Haagse wijken komen afvalsorteerstraatjes voor glas, papier, textiel en PMD (plastic, 

metalen verpakkingen en drankenkartons). We gaan het om de week huis-aan-huis inzamelen van 
gescheiden afval in laagbouwwijken verder uitbreiden, waar in of bij de eigen woning ruimte is om 
minicontainers (kliko’s) te plaatsen.  

 Begin 2019 wordt de balans opgemaakt van de pilot met afvalscheiding in hoogbouw. De pilot 
maakt deel uit van een landelijk onderzoektraject met andere grote steden over verbetering van de 
inzameling van groente-, fruit- en tuinafval  in hoogbouwwijken. April 2018 is de scheidingsproef 
met gekleurde zakken gestart. Deze wordt in mei 2019 geëvalueerd. 
In 2019 wordt de motie Afvalscheiding bij nieuwbouwprojecten uitgevoerd. We gaan verder met de 
nascheiding van kunststof en drankenkarton uit het restafval. Hiermee wordt een hoger 
afvalscheidingspercentage mogelijk. 
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 Eveneens in 2019 krijgt het terugdringen van de hoeveelheid afval prioriteit. Het gaat daarbij vooral 
om het terugdringen van plastic en verpakkingsmaterialen. Ook kan afval worden voorkomen als er 
meer mogelijkheden komen om producten te repareren of wanneer mensen spullen meer delen.  

 
Met de komst van ondergrondse restafvalcontainers neemt de overlast van vuilniszakken en meeuwen 
af. Bewoners waarderen de inzamelwijze met deze containers met een ruime 8. Het vijfde programma 
voor de plaatsing van nog eens 900 ondergrondse containers (RIS 297091) wordt afgerond in 2019 met 
de plaatsing van de resterende containers. De kosten van het plaatsen bedraagt circa € 5,8 mln. waarvan 
€ 2,7 mln. wordt geïnvesteerd. 
 

Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

 Kwaliteit van lucht , water en bodem optimaliseren. 

 Minimaliseren van de veiligheidsrisico´s bij bestemmingsplannen en 

vergunningverlening (gevaarlijke stoffen en gevaarlijke transporten). 

  Toezicht houden op en handhaven van de Omgevingsdienst Haaglanden. 

7.902 0 7.902 

 
Luchtkwaliteit  
In 2019 wordt de jaarlijkse rapportage opgesteld over de kwaliteit van de lucht in Den Haag, aan de 
hand van de landelijke rapportage hierover door het RIVM en de eigen gemeentelijke meetpunten.  
 
De gemeente gaat in de periode 2019-2022 verder met subsidies om vervuilende auto’s en brommers in 
te ruilen. Hiervoor is € 0,3 mln. per jaar beschikbaar. Samen met het Rijk en de andere grote steden 
wordt gewerkt aan een uniforme milieuzone waarmee de meest vervuilende bestel- en personenwagens 
uit het centrum kunnen worden geweerd. Verder bereidt de gemeente in 2019 de uitwerking van het 
verbod op vervuilende tweetakt brommers in 2020 voor.  
 
Externe veiligheid 
De nota Externe veiligheid (RIS 259485) bepaalt ook in 2019 het Haagse beleid voor externe 

veiligheid. Daarbij gaat het zowel om beheersing van risico’s als om het zo vroeg mogelijk betrekken 
van externe veiligheidsrisico’s bij ruimtelijke plannen en bij het verlenen van omgevingsvergunningen. 
Ontwikkelingen langs de route van gevaarlijke stoffen Utrechtsebaan worden getoetst aan de 
oriëntatiewaarde. 
 
Omgevingsdienst Haaglanden 
De 9 gemeenten in de regio Haaglanden en de provincie Zuid-Holland hebben hun wettelijke 
milieu-uitvoeringstaken ondergebracht in de Omgevingsdienst Haaglanden. De deelnemersbijdrage 
van Den Haag voor 2019 bedraagt circa € 6,0 mln. De gemeente geeft in de startbrief 2019 aan 
waar de gemeentelijke prioriteiten liggen bij het actualiseren van de vergunningen en het uitvoeren 
van toezicht en handhaving. Daarbij zal het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen door 
bedrijven prioriteit krijgen. 
 
Bestrijding geluidshinder  
Op grond van de Europese richtlijn omgevingslawaai wordt elke 5 jaar een actieplan opgesteld. Het 
Actieplan omgevingslawaai wordt voor het einde van 2018 geactualiseerd. Doel is om 
geluidsoverlast door het verkeer te verminderen, onder andere door het aanleggen  van wegvakken 
met geluidsreducerend asfalt. Hiervoor wordt aangesloten bij de meerjarenplanning wegonderhoud.  
 
Bodembescherming en bodemsanering  
In het kader van het uitvoeringsprogramma Bodem en ondergrond (RIS 299493) beheert Den Haag 
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onder andere de eeuwigdurende saneringsopgaven, waaronder 2 voormalige gasfabrieken Gaslaan en 

Binckhorst. Ook worden de laatste resterende saneringsopgaven tot en met 2020 afgerond. Het gaat 
bijvoorbeeld om de Swammerdamstraat en de Buitentuinen. Hiervoor is jaarlijks structureel € 1,1 mln. 
beschikbaar. 
 

Natuur- en milieueducatie Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Het vergroten van kennis en bewustwording op het gebied van milieu en 

duurzaamheid van jong en oud. 

2.912 381 2.531 

 
Aan milieueducatie wordt in 2019 circa € 1,3 mln. besteed. De gemeente vindt het belangrijk dat de 
inwoners van Den Haag van jongs af aan in aanraking komen met thema’s als milieu en duurzaamheid. 
Voor het basis- en het voortgezet onderwijs worden ook in 2019 diverse activiteiten aangeboden over 
voedsel, afval, energie, water, groen en de openbare ruimte.  
 

Een nieuwe trend zijn de gastlessen van bijvoorbeeld archeologen, boswachters en medewerkers van 
vegen,  riolering en water. Er wordt gewerkt aan de implementatie van techniek in het onderwijs en 
meegedacht om alle Haagse scholen duurzaam te krijgen. Ook voor de kinderopvang zijn diverse 
activiteiten ontwikkeld. Er is een speciaal programma rond duurzaamheid voor volwassenen. Dit 
programma draait in diverse wijken en is voor lager opgeleiden. 
In 2019 bezoeken circa 3.000 Haagse basisschoolleerlingen het buitencentrum School in Bos in 
Wilhelminaoord. De gemeente draagt hieraan circa € 0,35 mln. bij. 
 
Moties “duurzaamheid in de begroting” 
“In de vorige periode heeft de raad bij bespreking van de programma-begroting in 2016 en 2017 moties 
aangenomen waarin het college wordt gevraagd duurzaamheid zichtbaar te maken in de begroting (RIS 
295470 en 297813). Achterliggend motief was dat het toenmalige college meer expliciet en meer 
concreet het duurzaamheidsvraagstuk zou oppakken.   
 

In het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 “Den Haag, stad van kansen en ambities” heeft het college 
afspraken gemaakt over duurzaamheidsinitiatieven. De duurzaamheidsambities en -plannen worden in 
dit programma zichtbaar gemaakt. De meer concrete uitwerking met bijbehorende indicatoren volgt in 
de nieuwe kadernota duurzaamheid.  
 
Met dit nieuwe begrotingsprogramma duurzaamheid en de komende kadernota beantwoordt het college 
aan de achterliggende vraag van de raad.  

 
Verloop financiële overzichten  

 
 

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 82.612 78.702 77.860 76.301 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 82.612 78.702 77.860 76.301 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 1.200 400 500 600 600

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -63 -63 -63 -63

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 300 300 300 300

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 3.457 7.206 8.902 7.141 83.683

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 87.269 86.544 87.499 84.279 84.519
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(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 65.517 65.555 64.805 63.305 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 65.517 65.555 64.805 63.305 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s -743 3.950 5.956 4.712 68.273

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 64.774 69.505 70.761 68.017 68.273

Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen 6.500                             -                 2.750              3.750                       

6.500                      -             2.750          3.750                 

Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

Voorziening overige bedrijfsrisico's 0 0

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 13.736 -5.597 8.139

13.736 -5.597 0 0 8.139

Investeringen

Investerings-

bedrag

Jaar van 

oplevering

Nog te 

realiseren 

vanaf 2019

Waarvan in 

2019

Waarvan 

gemeentelijk 

in 2019

Afvalverwijdering 13.628 div. 4.883 2.730 2.730

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 10.744 div. 9.744 6.179 6.179

Totaal 24.372 14.627 8.909 8.909

Totaal Begroting 2019 en verder
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2.4  Programma Openbare Orde en Veiligheid 
Coördinerend portefeuillehouder: Pauline Krikke  
 

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
De gemeente wil dat Den Haag een veilige (thuis)basis vormt voor bewoners, ondernemers, de in onze 
stad gehuisveste organisaties en bezoekers. De gemeente zet – samen met haar partners – de effectieve 
aanpak van de afgelopen jaren voort. Met deze aanpak willen we bereiken dat Den Haag een stad blijft 
waar iedereen zich welkom en op zijn gemak voelt. Het terugdringen en voorkomen van criminaliteit 
en overlast behoudt de komende jaren prioriteit.   
 
Drie sporen 
In de nieuwe beleidsperiode 2019-2022 houden we vast aan de aanpak langs drie sporen: 
1. De aanpak van ‘high impact crimes’ zoals overval, straatroof, woninginbraak, geweld. 
2. Gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en buurten. 
3. De aanpak van ondermijnende criminaliteit, niet alleen strafrechtelijk maar vooral bestuurlijk. 
 
Accenten 
Daarnaast is een aantal uitdagingen gesignaleerd in de commissiebrief Hoofdlijnen van het 
veiligheidsbeleid in de periode 2019-2022 (RIS299960), resulterend in de volgende ambities en 
accenten: 

 Een versterking van de weerbaarheid van de stad, zowel voor radicalisering en polarisatie als voor 
terrorisme en cybercrime.  

 Intensivering van de aanpak van huiselijk geweld. 

 De aanpak van ondermijning.  

 Het verminderen van overlast en onveilige situaties door personen met verward gedrag. 
 
De uitwerking van deze hoofdlijnen en verdere planvorming vindt in de tweede helft van 2018 plaats en 
resulteert in een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. 
 

 
 

Kengetal Peildatum 31/12/2017 
Aantal geregistreerde misdrijven Wetboek van Strafrecht                 30.343  

Aantal geregistreerde High Impact Crimes                   5.981  

Aantal geregistreerde overlastmeldingen                 28.970  

 

Beleidsindicatoren (Rijk)  Eenheid Actuele peil datum Aantal 

Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 31-12-2017 121 

Harde kern jongeren Aantal per 10.000 inwoners 31-12-2014 0,3 

Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 31-12-2017 4,5 

Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 31-12-2017 7,6 

Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners 31-12-2017 3,2 

Vernielingen en beschadigingen (in de 

openbare ruimte) 

Aantal per 1.000 inwoners 31-12-2017 6,2 

 

Effect indicator Nulmeting 

2014

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

% Hagenaars dat zich wel eens onveilig voelt 45,2% 39,5% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 42,2%

% Hagenaars dat zich vaak onveilig voelt 4,2% 3,8% 4,2% 4,1% 4,0% 3,9% 3,8%

% Hagenaars dat de afgelopen 12 maanden 

slachtoffer is geweest van 1 of meer misdrijven.
24,7% 18,9% 23,8% 23,3% 22,8% 22,3% 21,8%
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Programma op hoofdlijnen 

 
 

  
Binnen dit programma wordt 71% van de lasten gerealiseerd door de bijdrage aan de Veiligheidsregio 
Haaglanden. Hier wordt de Brandweer en rampenbestrijding en de Strandveiligheid mee gefinancierd. 
De overige lasten worden gemaakt door de uitvoer van het veiligheidsbeleid van de gemeente. De 
dekking van deze kosten komt voor 94% uit de algemene middelen de overige dekking vindt plaats 
door inkomsten vanuit leges en rijksbijdrage voor specifieke onderwerpen. 
 

Wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten? 
 

Bestrijding onveiligheid Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid via een gebiedsgerichte en 

persoonsgerichte aanpak 

16.905 3.703 13.202 

 

Radicalisering  
De preventie en aanpak van radicalisering, polarisatie en extremisme is een blijvende prioriteit van de 
gemeente. De preventieve activiteiten zijn gericht op het vergroten van de weerbaarheid en het 
versterken van de binding met de samenleving. Kernactiviteiten zijn weerbaarheidsvergrotende 
programma’s, netwerkontwikkeling en training van professionals. 
  
Via een persoonsgerichte aanpak op maat worden teruggekeerde, tegengehouden en potentiële 
extremisten teruggeleid naar de samenleving. Permanent aandachtspunt hierbij is dat deze aanpak 
onderdeel wordt van de reguliere werkwijze van de betrokken instellingen en instanties. De komende 

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten           60.688           60.910           60.814           60.793           60.792 

Baten            4.274            3.703            3.703            3.703            3.703 

Saldo exclusief reserves           56.414           57.207           57.111           57.090           57.089 

Dotaties                 -                   -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen                 -                   -                   -                   -                   -   

Saldo inclusief reserves       56.414       57.207       57.111       57.090       57.089 

Saldo incidentele baten en lasten              -429           -1.700           -1.700           -1.700           -1.700 

Structureel saldo programma       55.985       55.507       55.411       55.390       55.389 

Begroting

71% 

28% 

1% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Brandweer en 

rampenbestrijding 
€43,1mln. 

Bestrijding onveiligheid  

€16,9mln. 

Strandveiligheid €0,9mln. 

94% 

6% 

Samenstelling dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Algemene middelen 

€57,2mln. 

Rijksbijdrage en leges 

€3,6mln. 

 61 mln. 61 mln. 
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periode blijven we ons richten op terugkeerders. Dit zijn zowel extremisten die uit het strijdgebied 

terugkeren als extremisten die in binnen- en buitenland hun gevangenisstraf hebben uitgezeten en 
terugkeren naar Den Haag. Inzet van de aanpak is om (potentiële) extremisten los te weken uit 
extremistische netwerken. Dit vergt nauwe samenwerking binnen de gemeente, het gaat immers naast 
veiligheid ook over integratie.  
  
Huiselijk geweld 
Een intensievere aanpak van huiselijk geweld. Dat is in 2019 de inzet van de gemeente Den Haag. We 
doen dit samen met de politie, het Openbaar Ministerie, Veilig Thuis Haaglanden en andere 
ketenpartners. Het doel is een optimale aanpak en doorbreking van de spiraal van geweld. Naast de 
slachtoffers krijgen ook de daders en het netwerk meer aandacht. Ook is het doorbreken van het taboe 
op huiselijk geweld een belangrijk aandachtspunt. Voor alle betrokkenen – slachtoffers én daders - is het 
van belang de drempel te verlagen om hulp te zoeken bij een situatie van huiselijk geweld. Het in 2018 
opgerichte Doorbraakteam Huiselijk Geweld trekt weerbarstige Haagse casuïstiek vlot en analyseert 
werkprocessen op tekortkomingen in het systeem.  

 
Aanpak van overlast en onveiligheid door verward gedrag 
De gemeente Den Haag streeft samen met ketenpartners naar een sluitende, integrale aanpak voor 
personen met verward gedrag. Nieuwe wettelijke taken vanuit de Wet verplichte ggz vereisen extra 
investeringen, waaronder het beoordelen van alle meldingen die binnenkomen. Ook biedt de wet de 
mogelijkheid binnen 3 weken in beroep te gaan tegen het opleggen van een crisismaatregel door de 
burgemeester.  
 
De komende periode investeert de gemeente in vroegsignalering. Dat doen we door de sociale 
wijkteams en laagdrempelige voorzieningen dicht bij de mensen zelf in de wijken te organiseren 
waardoor psychiatrische hulp voorhanden is. Daarnaast regelt de gemeente passend vervoer voor 
personen met verward gedrag. De opvangvoorziening voor verwarde personen heeft een regionale 
functie in de opvang en triage van personen met verward gedrag. Deze opvangvoorziening is 24 uur per 
dag en 7 dagen per week open met een zorgteam van (forensisch) verpleegkundigen, artsen en 

reclasseringsmedewerkers. Personen met verward gedrag die binnenkomen, krijgen snel een somatische 
en psychiatrische screening. Daarna wordt bepaald wat nodig is. Verwarde verdachten die binnen het 
arrestantencomplex verblijven, kunnen op verzoek bezoek krijgen van een reclasseringsmedewerker of 
GGZ-medewerker. Jaarlijks worden ongeveer 2.000 personen bij deze opvang binnengebracht.  
 
Spoor 1: Aanpak van high impact crimes  
Het college heeft de ambitie om de aanpak van high impact crimes met kracht voort te zetten en door 
te ontwikkelen. Dat doen we met een gebiedsgerichte, probleemgerichte inzet. De afgelopen jaren is 
het aantal high impact crimes sterk gedaald. Het college streeft met het voortzetten van de aanpak, waar 
mogelijk en haalbaar, naar een verdere daling. We kunnen bij de aanpak niet zonder de actieve 
medewerking van onze inwoners en bedrijven. Daar waar het kan ondersteunt het college hen met 
voorlichting, materiaal en een persoonlijke benadering. De buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen 
kunnen ook de komende jaren rekenen op ondersteuning van het gemeentebestuur.  
 
De hotspotaanpak richt zich op buurten waar het aantal inbraken relatief hoog is. In die gebieden 
focussen we op voorlichting en preventie. We zetten de persoonsgerichte aanpak van notoire daders 
voort. De gemeente maakt prestatieafspraken met woningbouwcorporaties over inbraakwerende 
maatregelen bij renovaties. Slachtoffers van een overval krijgen indien gewenst een nazorgbezoek van de 
gemeente. Niet alleen om hen een hart onder de riem te steken, maar ook om advies te geven om een 
volgende overval te voorkomen. 
 



38 
 
 

Persoonsgerichte aanpak  
De gemeente heeft een persoonsgerichte aanpak voor zowel jongeren als volwassenen, veelal de plegers 
van high impact crimes. De aanpak van jongeren richt zich op jongeren tot en met 23 jaar. Dit is een 
leeftijdscategorie waarbij afstemming en nauwe samenwerking met onze partners erg belangrijk is, mede 
vanwege de overgang van 18- naar 18+, waardoor er voor strafrecht en jeugdhulp andere wetten 
gelden. Deze jongeren hebben problemen op het gebied van financiën, school, werk en huisvesting. Dit 
sluit aan bij de Agenda kwetsbare jongeren 16-23 jaar (RIS296202). 
 
Hoe ziet de aanpak eruit? Jongeren die uit een justitiële jeugdinrichting komen, worden besproken in 
een integraal overleg van de Raad voor de Kinderbescherming. Hier maken de partners per jongere een 
plan van aanpak dat zich richt op 4 thema’s: financiën, school, werk en huisvesting. Leerwerktrajecten 
en begeleidingstrajecten moeten bijdragen aan het voorkomen van herhaling. Jaarlijks kopen we zo’n 
150 begeleidings-, werk- en leertrajecten in om recidive of verder afglijden bij risicojongeren te 
verminderen. We gaan komende periode intensiever samenwerken met de externe ketenpartners en de 
betrokken gemeentelijke diensten. Zo verloopt de overgang van justitiële jeugdinrichting naar de 

buitenwereld probleemloos en ligt er een gedegen plan van aanpak.  
 
Wat de aanpak voor volwassenen betreft: per jaar worden zo’n 700 volwassenen besproken in het 
Veiligheidshuis. Voor circa 175 van hen maakt de gemeente samen met zorgpartners en justitiële 
partners in het Veiligheidshuis een integraal plan van aanpak. Deze groep heeft veelzijdige problemen, 
waaronder financiële problemen, huisvesting, illegaliteit, werkloosheid, psychische en 
verslavingsproblematiek. Resocialisatietrajecten moeten helpen om recidive te voorkomen.  
 
Veelvoorkomende vormen van criminaliteit 
Komende periode is er ook aandacht voor veelvoorkomende vormen van criminaliteit. Denk aan 
delicten als fietsendiefstal, diefstal van en inbraken in auto’s en zakkenrollen. Hagenaars hebben hierin 
zelf een belangrijke rol. Voor deze delicten hebben we een specifieke aanpak. Op locaties waar het 
delict vaak plaatsvindt, nemen we passende maatregelen, zoals voorlichting aan het publiek, extra 
aandacht voor opsporing van daders en maatregelen in de openbare ruimte. Doel voor 2019 is dat we de 

neergaande trend in cijfers van de veelvoorkomende criminaliteit vasthouden. 
 
Cybercriminaliteit 
Een andere trend waar het college de komende periode extra aandacht aan gaat besteden, is 
cybercriminaliteit. Criminaliteit op internet wint steeds meer terrein. De bestrijding van grootschalige 
cybercriminaliteit via het internet is geen taak voor de gemeente. Het is wel de rol van de gemeente 
om de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden en om de Haagse burgers en het midden- en 
kleinbedrijf weerbaarder te maken tegen deze vorm van criminaliteit. Er is speciale aandacht voor 
kwetsbare groepen, zoals ouderen en jongeren.  
 
Spoor 2 Gebiedsgerichte aanpak 
De gemeente geeft extra aandacht aan gebieden met veiligheidsproblemen. Dat doen we gericht en 
integraal op basis van jaarlijkse veiligheids- en leefbaarheidsscans. Waar nodig treden we hard op tegen 
criminaliteit en overlast en hardnekkige handhavingsknelpunten. 
 
Haagse aanpak problematische jeugdgroepen 
De gemeente heeft de regie op de aanpak van problematische jeugdgroepen. We vinden het van belang 
om deze groepen in een vroeg stadium in beeld te hebben. Zo kunnen gemeente, politie en Openbaar 
Ministerie (de driehoek) effectief anticiperen en tijdig capaciteit en middelen vrijmaken. Elk half jaar 
inventariseren we welke jeugdgroepen in Den Haag actief zijn. De Haagse aanpak van problematische 
jeugdgroepen heeft geleid tot een afname van het aantal jeugdgroepen in Den Haag. We zetten deze 
aanpak van jeugdgroepen ook de komende jaren met kracht door. De driehoek stelt hierbij de 



39 
 
 

prioriteiten op basis van actuele ontwikkelingen. De driehoek maakt daarbij onderscheid tussen groepen 

met hoog, midden en laag risico, afhankelijk van het type criminaliteit en overlast dat zij veroorzaken. 
Een probleemgerichte en tactische analyse van de dadergroep maakt structuren en verbanden zichtbaar 
tussen de hoog risicojongeren en -groepen.   
 
Naast de persoonsgerichte en groepsgerichte aanpak, zijn belangrijke pijlers in de aanpak van 
jeugdgroepen: de gebiedsgerichte aanpak en handhaving en de bestrijding van ondermijning. Het Haags 
Economisch Interventie Team en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum leveren hun bijdrage 
aan deze aanpak. Zo pakken we niet alleen de zichtbare maar ook de onzichtbare criminaliteit aan. De 
aanpak van de criminele jeugdgroep Koningsstraat-Hoefkade loopt in 2019 zeker door. Daarnaast wordt 
de aanpak in de komende periode daar waar nodig ingezet. 
 
Ook de minder zwaar beoordeelde jeugdgroepen in Den Haag worden integraal aangepakt, onder regie 
van de gemeente. De beste resultaten halen we door niet alleen in te zetten op individuele jongeren, 
maar op de hele groep en de omgeving. Hoe beter de aanpak van overlast is verankerd in de wijk, hoe 

effectiever. Daarom zijn de verschillende betrokken partijen – het Centrum voor Jeugd en Gezin, de 
sociale wijkteams en reclassering – vaak in de politiebureaus te vinden. Zo zijn de lijnen kort. Ook het 
jongerenwerk is in de wijk een belangrijke schakel. Als dat nodig is, komt ook het Veiligheidshuis in 
actie bij het aanpakken van personen. 
 
Alcohol- en softdrugsoverlast 
Het college zet de lijn voort om een alcoholverbod of softdrugsverbod gebieds- en probleemgericht in te 
stellen als ultimum remedium. Op het moment dat zich een structureel overlastprobleem voordoet dat is 
gerelateerd aan alcohol- of softdrugsgebruik in de openbare ruimte, kan met deze maatregel tijdelijk een 
verbod hierop worden ingesteld. Op dit moment zijn er 22 gebieden aangewezen in Den Haag met een 
(tijdelijk) alcoholverbod. In 13 gebieden geldt een tijdelijk softdrugsverbod. In de veiligheidsoverleggen 
van de betrokken stadsdelen wordt periodiek de overlastsituatie en het effect van het verbod besproken. 
Het college streeft ernaar het aantal gebieden met een alcohol- of softdrugsverbod terug te dringen.  
 

De politie en de gemeentelijke handhavers hebben de bevoegdheid om het verbod voor jongeren op het 
bezit van alcohol in de openbare ruimte strafrechtelijk te handhaven. Daarnaast controleren 
gemeentelijke handhavers de Haagse horeca, supermarkten, slijterijen en evenementen op de verkoop 
van alcohol aan minderjarigen in het kader van het toezicht op de Drank- en Horecawet.  
 
Om drank- en drugsoverlast te bestrijden, heeft de gemeente nog andere instrumenten, zoals een 
gebiedsverbod op basis van de Overlastwet en verwijderingsbevelen in het aangewezen gebied Oude 
Centrum op basis van de APV. We blijven deze instrumenten inzetten om overlast in wijken te 
bestrijden, tijdens de jaarwisseling en tijdens voetbalevenementen en -kampioenschappen.  
 
De Opiumwet biedt de mogelijkheid om panden te sluiten. De gemeente blijft de komende jaren 
gebruik maken van deze mogelijkheid om drugsoverlast te bestrijden vanuit woningen en publiek 
toegankelijke lokalen, waaronder horeca- en seksinrichtingen.  
 
Cameratoezicht 
In Den Haag maakt cameratoezicht altijd onderdeel uit van een afgewogen pakket met maatregelen om 
overlast en criminaliteit op een bepaalde plek te bestrijden. De inzet van camera’s gebeurt zorgvuldig en 
weloverwogen vanwege de privacy en het effect op de veiligheidsbeleving. Sinds 2018 staan er 106 
vaste camera’s in de stad, de 30 camera’s rond het stadion van ADO Den Haag niet meegeteld. 
Daarnaast zijn er 22 camera’s beschikbaar voor flexibele inzet. Het aantal camera’s zal de komende 
jaren naar verwachting niet stijgen. Door een aanpassing van de Gemeentewet en de APV zijn er echter 
wel ruimere mogelijkheden om cameratoezicht flexibel in te zetten. De burgemeester kan een gebied 
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aanwijzen, waarbinnen de camera’s flexibel kunnen worden ingezet. Naar verwachting zal ook de 

komende jaren van deze bevoegdheid gebruik worden gemaakt. 
 
Integrale Handhavingsacties 
Zo’n 10 keer per jaar zijn er in Den Haag grote integrale handhavingsacties, waarbij onder meer wordt 
toegezien op overbewoning, overtredingen van de APV, de toegankelijkheid van een gebied voor de 
hulpdiensten en foutparkeren. Met zulke acties geven we een krachtig en zichtbaar signaal af dat 
criminaliteit en overlast niet worden getolereerd in Den Haag. Bij de keuze voor een gebied kijken we 
naar een goede verdeling tussen het centrum en de andere stadsdelen. Na afloop van de acties 
informeert de gemeente de bewoners via www.denhaag.nl/veilig. Ook verzendt de gemeente een 
Burgernetbericht in het betreffende gebied. 
 
Veilig uitgaan 
Ondernemers krijgen van de gemeente vertrouwen. We confronteren ze ook zo min mogelijk met 
controles en toezichtlasten. Dit vertrouwen gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Van ondernemers 

verwachten wij dat zij rekening houden met omwonenden. We verwachten ook dat ze samen met de 
betrokken partners, waaronder de toezichthouders, werken aan een veilig uitgaansklimaat en een 
schone, verzorgde buitenruimte. In gebieden waar de leefbaarheid niet op het gewenste niveau is, wordt 
toezicht gerichter ingezet. Wanneer ondernemers de spelregels niet naleven, kan dit leiden tot het 
opleggen van maatregelen. Iedere casus wordt daarbij op zijn eigen merites beoordeeld. Hiermee 
behouden we de balans tussen een prettig woon- en leefklimaat van de buurt en bieden we optimaal 
ruimte aan ondernemers. 
 
Veilig ondernemen 
De gemeente hecht waarde aan het netwerk van Keurmerk Veilig Ondernemen en de ontwikkelde 
overlegstructuur. We willen veilig ondernemen de komende periode stevig verankeren in het 
gemeentelijk veiligheidsbeleid. Daarbij staat het netwerk niet op zichzelf. We verbinden het met andere 
elementen van het veiligheidsbeleid die relevant zijn voor ondernemers, zoals het terugdringen van 
overvallen en de aanpak van overlast.  

 
Spoor 3 Bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit 
Georganiseerde criminaliteit ontwricht de samenleving en moet daarom hard worden aangepakt. Het 
risico bestaat dat een criminele organisatie zo krachtig wordt dat deze de dienst uitmaakt in de wijk, in 
plaats van de inwoners en hun overheid. Deze ondermijning tast het vertrouwen in de overheid aan. 
Het college gaat daarom de ondermijningsaanpak samen met de veiligheidspartners doorontwikkelen, 
versterken en gemeentebreed stevig verankeren. Daarbij is signalering cruciaal. Deze intensivering 
vraagt om meer inzet van gemeentelijke capaciteit.  
 
Hoe ziet deze aanpak eruit? De aanpak omvat een combinatie van een themagerichte benadering 
(hennepteelt, drugs, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude), een subjectgerichte benadering 
(cruciale spelers in criminele netwerken en dadergroepen) en een objectgerichte benadering (hotspots, 
vrijplaatsen). Behalve het aanpakken van concrete zaken doen we meer om te voorkomen dat criminele 
organisaties voet aan de grond krijgen in Den Haag. Bijvoorbeeld door voor specifieke branches en 
risicogebieden te experimenteren met vergunningverlening en door beter en vaker aanvragen te toetsen. 
Het college heeft een vergunningplicht voor shishalounges aangekondigd.  
 
In aanvulling op de bestaande samenwerkingsstructuren zijn in Den Haag recent 3 ondermijningstafels 
gestart, één voor elk politiedistrict. Hier treffen de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en 
andere RIEC-partners elkaar om signalen van ondermijning te beoordelen en afspraken te maken over 
de aanpak van concrete casuïstiek. Deze signalering is belangrijk. We gaan alle beschikbare middelen en 
instrumenten inzetten. Als onze partners op basis van casuïstiek trends signaleren en er verbeteringen in 
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de structuur nodig zijn, dan zullen we als gemeente niet aarzelen om het beleid bij te stellen. De 

ondermijningstafels rapporteren periodiek aan de lokale driehoek.  
 
In de strijd tegen ondermijning vindt ook in toenemende mate samenwerking en uitwisseling van 
informatie plaats binnen de gemeente. Enkele voorbeelden daarvan zijn de samenwerking bij de 
uitvoering van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) en de 
integrale handhavingsacties waarbij de politie schouder aan schouder optrekt met onder meer de boa’s, 
de Haagse Pandbrigade en het Haags Economisch Interventie Team.  
 
Bibob 
Bibob is voor de gemeente een belangrijk instrument bij de bestrijding van ondermijning. De gemeente 
Den Haag past de Wet Bibob vooral toe bij horeca, coffeeshops, prostitutie en grote 
omgevingsvergunningen met bouwactiviteiten. Jaarlijks toetsen we zo’n 700 ondernemingen en 
vergunningen. In een kwart van de gevallen leidt dit tot nader onderzoek, eventueel gevolgd door een 
adviesaanvraag bij het landelijke bureau Bibob. Met de inzet van deze wet gaan we ondermijning, 

oneerlijke concurrentie en vermenging van onder- en bovenwereld tegen. De genoemde branches 
blijven op deze manier gevrijwaard van criminele inmenging. Een op handen zijnde wetswijziging gaat 
een verruiming van de reikwijdte van de wet betekenen, waardoor alle aanbestedingen onder de Wet 
Bibob gaan vallen en de toepassingsmogelijkheden bij vastgoedtransacties ruimer worden.  
 
De komende periode gaat het college gemeentebreed aan de slag om onze weerbaarheid tegen 
ondermijning te verhogen. Dat betekent onder meer dat alle gemeentelijke diensten nagaan of hun 
kritische werkprocessen voldoende zijn beschermd en of hun informatiepositie op orde is. Ook gaan de 
diensten hun medewerkers trainen om signalen van ondermijning op hun werkterrein beter te 
herkennen. Zodoende willen we de oog- en oorfunctie van onze frontlijnmedewerkers versterken, 
waaronder boa’s (ook leerplichtambtenaren), toezichthouders, vergunningverleners, baliemedewerkers en 
buitendienstmedewerkers. De betrokken gemeentelijke diensten slaan de handen ineen om een stevige 
gemeenschappelijke informatiepositie te realiseren. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de 
privacyregels steeds strikt in acht worden genomen.  

 
Haags Economisch Interventie Team  
De kerntaak van het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) is het voorkomen en terugdringen 
van malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutiebranche. Dat doen we door het uitvoeren van 
integrale controles in Den Haag. Extra inzet van de politie maakt het mogelijk dat het HEIT controles 
in de hele politie-eenheid Den Haag uitvoert.  
 
In Den Haag worden honderden ondernemers, waaronder horeca- en detailhandelzaken, gecontroleerd 
bij signalen van malversaties. Signalen kunnen via meldingen van burgers binnenkomen maar ook vanuit 
de politie of de gemeente. Als er speciale aandacht is voor een bepaald gebied betekent dit meestal ook 
dat er zaken naar boven komen die aanleiding zijn voor een controle.  
 
Mensenhandel en prostitutie 
De gemeente zet zich in om de positie van sekswerkers te verbeteren en pakt misstanden hard aan. We 
evalueren het beleid met partners en partijen uit het veld en actualiseren het prostitutiebeleid. 
 
Elke exploitant moet een goedgekeurd bedrijfsplan hebben waarin staat hoe de ondernemer zorgt voor 
veilige en hygiënische werkomstandigheden. Alle seksinrichtingen met een vergunning worden 
minimaal 6 keer per jaar gecontroleerd. Elke 4 jaar vindt een Bibob-toets plaats op alle vergunningen.  
 
Op dit moment is er een nieuw voorstel voor een prostitutiewet waardoor er een wettelijke basis kan 
komen voor lokale intakegesprekken met sekswerkers en een vergunningplicht voor sekswerkers. Zodra 
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deze nieuwe prostitutiewet is aangenomen door de Eerste Kamer implementeert de gemeente deze wet 

en wordt, indien nodig, de huidige regelgeving aangepast. 
 
Toezicht en de handhaving op de niet-vergunde prostitutie – zoals de Chinese wellnessbranche, 
thuiswerkers, hotelprostitutie en de illegale escort – houdt een hoge prioriteit. Dit kan leiden tot meer 
sluitingen van illegale seksinrichtingen. 
 
Kerntaken Openbare orde en veiligheid 

 
Coffeeshops  
Den Haag telt 36 coffeeshops. De coffeeshopbranche is kleinschalig, transparant en beheersbaar. Dat is 
mede te danken aan het Haagse coffeeshopbeleid waarin strikte handhaving van de AHOJG-criteria 
(geen affichering, geen harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan jeugdigen onder de 18, geen grote 
hoeveelheden) centraal staat. Daarnaast hanteren we voorwaarden voor de ligging ten opzichte van 
scholen en voor de kwaliteit.  

Een blijvend punt van aandacht is de overconcentratie van coffeeshops in het Zeeheldenkwartier en in 
de Weimarstraat. Exploitanten hebben daarbij de mogelijkheid om hun bedrijf te verplaatsen naar een 
geschikte locatie buiten deze  gebieden, waaronder panden die eventueel vrijkomen als een exploitant 
niet door de Bibob-toets komt. Periodiek komen de gemeente en de vereniging Haagse Cannabis Shops 
samen in de werkgroep coffeeshopbeleid.  
 
Evenementen 
Den Haag wil in 2019 doorgroeien als evenementenstad. Hierbij heeft het college de ambitie 
geformuleerd om elke twee jaar een zgn. blockbuster, een grote publiekstrekker, op het programma te 
hebben. In 2018 is het Malieveld gerenoveerd om het programmeren van nieuwe aansprekende 
artiesten op deze locatie in 2019 mogelijk te maken.  
 
In 2019 gaan we de vergunningverlening voor grote evenementen eenvoudiger maken. Zo wordt het 
makkelijker om een herhaalde aanvraag te doen en is informatie bij de gemeente over 
wegwerkzaamheden en andere evenementen beter beschikbaar.  
 
De gemeente blijft in haar dienstverlening continu aandacht besteden aan een goede balans tussen 
veiligheid en klantvriendelijkheid bij de vergunningverlening. In 2019 investeren we opnieuw in de 
communicatie met organisatoren. Het gemeentelijke centrale evenementenbureau speelt hierin een 
belangrijke rol. In een vroeg stadium checkt de gemeente onder regie van het evenementenbureau de 
geschiktheid van locaties, de mogelijkheden tot subsidiering en de begeleiding binnen de gemeente. 
Hierdoor moet het voor organisatoren gemakkelijker worden om een succesvol evenement te 
organiseren. GHOR Haaglanden is intensief betrokken bij de vergunningverstrekking rondom 
evenementen vanwege de evenementenveiligheid. 
 
Gezien het substantiële dreigingsniveau in Nederland worden ook in 2019 preventiemaatregelen in de 
openbare ruimte getroffen bij evenementen en bijzondere gebeurtenissen, om de veiligheid van het 
publiek zoveel mogelijk te waarborgen.  
 
  



43 
 
 

Jaarwisseling 
Den Haag spant zich elk jaar weer in om de jaarwisseling succesvol en veilig te laten verlopen. 
Daarvoor is goed gecoördineerd en adequaat optreden van de hulpdiensten essentieel, maar zeker ook 
de inzet van goedwillende Hagenaars. Overlast willen we verder terugdringen door illegaal vuurwerk 
aan te pakken en het lik-op-stukbeleid door te trekken. Ook willen we feestelijke activiteiten zoals de 
vuurwerkshows op de Hofvijver, Scheveningen en Laak stimuleren en de vreugdevuren op 
Scheveningen en Duindorp ondersteunen. Daarnaast steunen we de wijken en buurten waar breed 
draagvlak is bij het inrichten van vrijwillige vuurwerkvrije zones. We willen de schade in de openbare 
ruimte verminderen.  
 
Voetbal 
De samenwerking met de veiligheidsorganisatie van ADO Den Haag verloopt naar wens. Er zijn geen 
grote incidenten geweest en de politie kan meer op de achtergrond blijven. Het aantal uren dat de 
politie wordt ingezet bij de thuiswedstrijden daalt. De komende jaren is het streven om de politie-inzet 
structureel onder de 10.000 uur te houden en zo mogelijk verder te laten dalen. Dit blijft moeilijk om te 

plannen en is afhankelijk van zaken als: sportieve resultaten, het ontstaan van nieuwe supportersgroepen 
en evenementen rond de wedstrijden. 
 

Brandweer en rampenbestrijding Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Bijdrage aan Brandweer en rampenbestrijding 43.092 0 43.092 

 

Brandweerzaken 
Vanuit het meerjarenbeleidsplan van de veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Koersen op 2020 
(RIS294229) is gestart met nieuwe aspiranten die intern worden opgeleid tot brandweerman of -vrouw. 
Daarbij streeft de brandweer naar een diverse organisatie, passend bij het werkgebied van Haaglanden. 
De brandweer investeert in het vinden en binden van vrijwilligers, een onmisbaar deel van de 
operationele dienst. De dagelijkse brandweerzorg wordt geleverd vanuit 23 kazernes in de regio 
Haaglanden. Al deze kazernes leveren gelijkwaardige brandweerzorg. Dit neemt echter niet weg dat de 
risico’s per gebied verschillen. Binnen de brandweer wordt daarom – in lijn met het vastgestelde 
meerjarenbeleid – toegewerkt naar een risico- en vraaggestuurde brandweer.  
 

Strandveiligheid Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Treffen van jaarlijkse maatregelen om de strand- en zwemveiligheid te 

bevorderen 

913 0 913 

 
Strandveiligheid 
De gemeente neemt jaarlijks maatregelen om de strand- en zwemveiligheid te bevorderen. Elk jaar 
wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de strandbewaking (RIS 299749). De Veiligheidsregio 
Haaglanden ontwikkelt de plannen voor de strandveiligheid voor de komende jaren. Het gebruik van 
strand en zee neemt jaarrond toe. Daardoor is er vanuit de hulpdiensten behoefte aan twee vaste 
multidisciplinaire hulpposten op de stranden van Kijkduin en Scheveningen. Deze posten stellen de 
hulpdiensten in staat om hun taken jaarrond uit te voeren. Het streven is deze nieuwe hulpposten in het 
voorjaar van 2020 te kunnen realiseren. De verantwoordelijkheid voor de zwemveiligheid op en rond 
de Zandmotor ligt bij de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst Midden-
Holland. Zij werken daarbij nauw samen met de reddingsbrigades van het Westland en van Den Haag 
en met de veiligheidsregio. 
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Gemeentelijke crisisbeheersing regionaal  
Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden zijn de 9 gemeenten onderdeel van de regionale, 
multidisciplinaire crisisorganisatie. Deze structuur borgt dat in iedere gemeente het bestuur bij elk 
incident, crisis of ramp 24/7 adviezen en ondersteuning ontvangt vanuit de eigen organisatie. Voor de 
samenwerkende gemeenten levert Den Haag de Coördinerend Gemeentelijk Functionaris (CGF). Deze 
functionaris coördineert de maatregelen van de regiogemeenten bij de rampenbestrijding. Het 
gemeenschappelijke Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ondersteunt de CGF hierbij. Den Haag 
faciliteert dit bureau namens de regiogemeenten. 
 
Crisisorganisatie gemeente Den Haag 
De komende 4 jaar werkt de gemeente Den Haag de regionale visie op de structuur van de 
crisisorganisatie nader uit. 
 
De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie wordt steeds meer afhankelijk van ICT-systemen en 
betrouwbare informatievoorziening. Bij een crisis is de continuïteit van de kritische processen en 

systemen noodzakelijk. Uitval van ICT-systemen door bijvoorbeeld een cyberaanval kunnen voor het 
managen van een crisis desastreus zijn. De gemeente Den Haag inventariseert daarom de kritieke 
processen en systemen en ontwikkelt alternatieve maatregelen om bij uitval van deze processen en 
systemen de continuïteit te waarborgen. 
 
Een crisis kan ook ontstaan als gevolg van een cyberaanval op een vitale sector, bijvoorbeeld op een 
elektriciteitsnet of drinkwatervoorziening. Samenwerking met de veiligheidsregio, de vitale sectoren en 
externe partners is hierbij essentieel. Zo wordt in 2019, in samenwerking met een drinkwaterbedrijf, een 
crisisoefening gehouden. Om tijdens een crisis een goede samenwerking te krijgen, is reguliere 
afstemming met de sectoren noodzakelijk zodat de planvorming op elkaar wordt afgestemd.  
 

Verloop financiële overzichten 

 
 

 
 

  

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 57.753 57.075 57.071 57.047 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 57.753 57.075 57.071 57.047 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -82 -82 -82 -82

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 900 1.700 1.700 1.700 1.700

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 2.035 2.217 2.125 2.128 59.174

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 60.688 60.910 60.814 60.793 60.792

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 3.591 3.591 3.591 3.591 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 3.591 3.591 3.591 3.591 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 683 112 112 112 3.703

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 4.274 3.703 3.703 3.703 3.703

Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

Voorziening Overgangsregeling  FLO 5.989 2.688 2.036 6.641

5.989 2.688 2.036 0 6.641
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2.5  Programma Cultuur en Bibliotheek 
Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten 
 

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?  
Kunst en cultuur zijn van groot belang voor de samenhang, identiteit en ontwikkeling van de stad. De 
stad is de motor van innovatie en economische groei en de cultuursector is een van de hofleveranciers 
van de benodigde brandstof. Musea, podia en festivals trekken bezoekers van binnen en buiten de stad. 
Het culturele leven is dan ook van groot belang voor het economische vestigingsklimaat van stad en 
regio. Den Haag is een cultuurstad van betekenis en bezit een brede culturele infrastructuur van lokaal, 
regionaal en (inter)nationaal niveau. Met een uniek en dynamisch palet aan kunst en cultuur in de 
verschillende disciplines. Met dit programma willen we een veelzijdig aanbod bieden dat aantrekkelijk is 
voor een breed publiek. Daar sluit onze inzet op cultuurparticipatie en cultuureducatie op aan. De basis 
voor ons beleid vormt het ‘Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020’. Speerpunten zijn: een 
breed publieksbereik, talentontwikkeling, artistieke vernieuwing en het creëren van een goed 
makersklimaat. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Prestatie-indicator: mate tevredenheid Hagenaren 

over het culturele aanbod in Den Haag

Nulmeting

2017

Realisatie 

2017

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Rapportcijfer cultuuraanbod in Den Haag 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Effect indicator:% deelname aan cultuur 

uitgesplitst per stadsdeel.

Nulmeting 

 2017

Realisatie 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Stadsdeel Loosduinen 72,0% 72,0% nvt nvt nvt nvt nvt

Stadsdeel Escamp 59,0% 59,0% nvt nvt nvt nvt nvt

Stadsdeel Segbroek 78,0% 78,0% nvt nvt nvt nvt nvt

Stadsdeel Scheveningen 81,0% 81,0% nvt nvt nvt nvt nvt

Stadsdeel Centrum 61,0% 61,0% nvt nvt nvt nvt nvt

Stadsdeel Laak 48,0% 48,0% nvt nvt nvt nvt nvt

Stadsdeel Haagse Hout 85,0% 85,0% nvt nvt nvt nvt nvt

Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg 68,0% 68,0% nvt nvt nvt nvt nvt

Kengetal: Leerlingen deelname PO en 

VO cultuureducatie 

Nulmeting Realisatie 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Aantal deelnemende leerlingen PO aan 

cultuur educatie
103.431 nnb 92.838 111.106 111.106 nnb nnb

Aantal deelnemende leerlingen VO  

aan cultuur educatie
54.436 nnb 70.433 100.410 100.410 nnb nnb

Effect indicator: bezoekers conform 

opgaaf instellingen, gesplitst naar soort 

cultuurinstelling:

Nulmeting Realisatie 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021

Begroting 

2022 

Podiumkunsten - Klassieke muziek 

(oud/nieuw)
123.184 nnb 127.854 134.021 134.021 nnb nnb

Podiumkunsten - Pop, jazz, urban, 

wereldmuziek
567.317 nnb 552.312 525.821 525.821 nnb nnb

Podiumkunsten - Theater, toneel, dans 534.417 nnb 483.311 418.380 418.380 nnb nnb

Podiumkunsten – Participatie 87.641 nnb 89.864 104.774 104.774 nnb nnb

Podiumkunsten - Film & letterkunde 187.112 nnb 198.007 204.780 204.780 nnb nnb

Kunst- en cultuureducatie 4.813 nnb 5.847 6.915 6.915 nnb nnb

Beeldende kunst en vormgeving 53.052 nnb 47.700 48.400 48.400 nnb nnb

Musea 774.183 nnb 762.450 752.700 752.700 nnb nnb
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Programma op hoofdlijnen 

 
 

  
In het coalitieakkoord 2018 - 2022 is een intensivering opgenomen voor het programma Cultuur. Voor 
2019-2020 gaat het om het voortzetten van de incidentele financiering van diverse cultuurinstellingen 
(de amendementsgelden Lakerveld). De voortzetting van de financiering draagt bij aan de verdere 
ontwikkeling en versterking van  de betrokken instellingen onder andere op het vlak van de 
bedrijfsvoering en het ondernemerschap.  De instellingen vergroten met hun activiteiten het diverse 
aanbod voor de diverse inwoners van de stad Den Haag.  Voor 2019 is een bedrag van € 0,5 mln. 
opgenomen voor de komst van popmuseum RockArt naar Den Haag. Vanaf 2019 tot en met 2022 is 
een jaarlijks bedrag opgenomen van € 1 mln. voor extra projectsubsidies en amateurkunst. Daarnaast 
wordt vanaf 2021 structureel € 1 mln. extra budget toegekend voor het Kunstenplan. 
 

 
  

Effect indicator

Aantal bezoekers van de bibliotheek 

uitgesplitst naar digitale en fysieke 

bezoekers. 

Nulmeting Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Bezoekers aan de website 1.269.000 1.222.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Bezoekers aan de bibliotheek 2.578.000 2.632.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten         105.499         105.109         103.855         103.125         105.200 

Baten            7.737            7.737            6.947            6.947            6.947 

Saldo exclusief reserves           97.762           97.372           96.908           96.178           98.253 

Dotaties                 -                   -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen                 -                   -                   -                   -                   -   

Saldo inclusief reserves       97.762       97.372       96.908       96.178       98.253 

Saldo incidentele baten en lasten 800           -1.040 -840                 -                   -   

Structureel saldo programma       98.562       96.332       96.068       96.178       98.253 

Begroting

45% 

22% 

21% 

11% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Cultuur €47,6mln. 

Openbare bibliotheek 

€23,3mln. 

Musea €22,3mln. 

Overige activiteiten 

€11,9mln. 

93% 

5% 
2% 

Samenstelling  dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Algemene middelen 

€97,4mln. 

Huur €5,6mln. 

Overige €2,2mln. 

 105 mln. 105 mln. 
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Wat gaan we doen en wat gaat het kosten in 2019? 
 

Cultuur Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Activiteiten ter bevordering van Cultuurpresentatie, -productie, -
presentatie, muziek, dans en toneel. 

47.552 0 47.552 

 

Accommodaties voor kunstbeoefening Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed voor accommodaties 
voor kunstbeoefening. 

5.758 4.001 1.757 

 

Beeldende kunst Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Activiteiten ter bevordering van beeldende kunst. Optimaal inzetten 

van het gemeentelijk vastgoed voor beeldende kunst. 

435 0 435 

 
De begroting van dit programma bestaat voor het grootste deel uit subsidies. In 2019 voert de gemeente 
het cultuurbeleid uit volgens het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. In 2019 wordt de 
basis gelegd voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024. Iedere vier jaar wordt een 
beleidskader cultuur opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee wordt het cultuurbeleid 
op hoofdlijnen bepaald. Dit kader vormt de leidraad op basis waarvan culturele instellingen hun 
beleidsplannen in kunnen dienen. Dit leidt uiteindelijk tot een onafhankelijk integraal advies over de 
ingediende plannen van de instellingen. De instellingen die onderdeel uit maken van het 
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur krijgen vier jaar lang jaarlijks een subsidie toegekend. Zij geven 
in de praktijk inhoudelijk vorm aan het gemeentelijk beleid.  
 
Onderwijs- en Cultuurcentrum 
In 2019 wordt verder gebouwd aan het Onderwijs- en Cultuurcentrum aan het Spuiplein. In het 
Onderwijs- en Cultuurcentrum komen het Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Residentie Orkest, 
het Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium. Zij vormen in deze unieke combinatie 
het bruisende culturele hart van Den Haag. In 2018 is door de raad extra budget beschikbaar gesteld 
(RIS 300068) waarmee  de kwaliteit van het Onderwijs- en Cultuurcentrum verder verbeterd wordt. De 
oplevering van het Onderwijs- en Cultuurcentrum is begin 2021 gepland en de ingebruikname medio 
2021. De exploitatie van het Onderwijs- en Cultuurcentrum door DMC is vastgelegd in het Voorlopig 
Bedrijfsplan Onderwijs- en Cultuurcentrum  2021. Zoals met de gemeenteraad is afgesproken wordt dat 
bedrijfsplan herijkt op basis van het Technisch Ontwerp, zodra dit gereed is. De effecten van de 
ontwerpverbeteringen zullen in de herijking van het bedrijfsplan worden meegenomen. Inmiddels is er 
een gemeenschappelijke visie van de vier instellingen voor het OCC en werken zij goed samen in de 
vervolgstappen. Het sponsortraject wordt opgestart door het (na een Europese aanbesteding) 
contracteren van een daartoe gespecialiseerd bureau. 
 
Dans- en Muziekcentrum Den Haag 
In het tijdelijk vervangende Zuiderstrandtheater vinden in 2019 meer dan 200 voorstellingen en 
concerten plaats, waaronder een dansvoorstelling met op het toneel de ‘strandbeesten’ van Theo Jansen, 
de wereldpremière van een Japans-Nederlandse opera, een community-project naar aanleiding van 100 
jaar vrouwenkiesrecht en een dansprogramma in het kader van 60 jaar Nederlands Dans Theater. 
 
Nederlands Dans Theater 
2019 markeert het begin van jubileumseizoen 2019/2020 waarin het Nederlands Dans Theater haar 60-
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jarige historie in Den Haag viert. Dit gebeurt met een groots jubileumprogramma in 

het Zuiderstrandtheater. In 2019 presenteert het danstheater een groot aantal nieuwe projecten en 
voorstellingen en worden nieuwe choreografieën gecreëerd, in samenwerking met Korzo en het 
Koninklijk Conservatorium in het kader van talentontwikkeling.  
 
Residentie Orkest 
Het Residentie Orkest eert Louis Andriessen die in 2019 zijn 80ste verjaardag viert. In een speciaal 
programma zijn o.a. 'Vermeer Pictures' en 'Miroir de peine' van zijn vader Hendrik Andriessen te 
horen. Studenten compositie van het Koninklijk Conservatorium gaan weer de wijken van Den Haag in 
om samen een 'One minute' symfonie te componeren voor elk vrijdagconcert in het Zuiderstrandtheater. 
Tevens gaat chef-dirigent Nicholas Collon met zijn orkest in Den Haag Mahlers grootse 5de symfonie 
tot uitvoering brengen en is het orkest weer te gast bij de Zaterdag Matinee.  
 
Zuiderparktheater 
Het Zuiderparktheater ontvangt subsidie van de gemeente Den Haag. Deze middelen worden ingezet 

voor diverse activiteiten. De ambitie van het Zuiderparktheater is om meer eigen, grote evenementen te 
organiseren. Het theater zet de concerten die samen met het Paard worden georganiseerd door en de 
samenwerking met Diligentia en het Residentieorkest wordt geïntensiveerd. Rondom de 
dodenherdenking op 4 mei vindt een samenwerking plaats met het Nationale Theater. Ook wordt er 
rond kerst 2019 weer een eigen, originele kerstproductie geprogrammeerd Peter Pan. 
 
Cultuurparticipatie 
De gemeente vindt actieve cultuurparticipatie van belang voor de zelfontplooiing van individuele 
bewoners, maar hecht er ook sterk aan cultuur via verenigingen en lossere verbanden een positieve rol 
te laten spelen in de sociale structuur van de stad. Hier wordt in 2019 actief op ingezet. De 
amateurkunstbeoefening is ook van groot belang voor de professionele kunstensector, voor een groter en 
breder publieksbereik en – in het geval van jongere amateurkunstenaars – als reservoir van potentieel 
talent.  
 

CultuurSchakel is dé organisatie in Den Haag die deelname aan kunst en cultuur stimuleert. In 2019 
staan kwaliteit en diversiteit centraal. CultuurSchakel blijft het veld van amateurkunstverenigingen 
zichtbaar maken en ondersteunen. Daarbij is er extra aandacht voor bevolkingsgroepen met een 
migratieachtergrond. Ook het delen van kennis, scholing, netwerk- en themabijeenkomsten en 
adviestrajecten wordt voortgezet. 
 
Publieksbereik 
Volgens het nieuwe coalitieakkoord worden in 2019 en 2020 de amendementsgelden Lakerveld 
voortgezet. Dit betekent dat de 3 betreffende cultuurankers (Theater De Vaillant, Theater Dakota en 
De Nieuwe Regentes) over extra budget beschikken. Door de in totaal 8 cultuurankers (elk stadsdeel 
heeft een cultuuranker) wordt kunst en cultuur op een laagdrempelige manier in het eigen stadsdeel - 
dus dichtbij huis - mogelijk gemaakt. Dit is van cruciaal belang voor het bereiken van een breed publiek. 
In 2019 ontwikkelen zij zich verder als culturele ontmoetings- en broedplaatsen in de stadsdelen door de 
inzet op cultuureducatie, vraaggerichte pluriforme programmering en community-arts-projecten. Zo 
ontwikkelt het Laaktheater in 2019 een vervolg op het succesvolle community arts-project 100% 
Molenwijk. Met bewoners wordt een nieuw project opgezet in de vorm van een parade en feestelijke 
dag rondom de opening in 2019 van het vernieuwde Cromvlietpark in stadsdeel Laak. 
 
Cultuuronderwijs 
Ook in 2019 gaat de gemeente cultuureducatie in Den Haag versterken. Dit gebeurt op basis van de 
nota Cultuureducatie 2017. In Den Haag staat de vraag vanuit de scholen centraal. Naast de inzet in het 
primair onderwijs wordt het voortgezet onderwijs in 2019 actief betrokken bij cultuureducatie. In 2019 
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worden de eerste resultaten bekendgemaakt van de pilots die zijn gericht op een hogere deelname van 

kinderen aan buitenschoolse cultuureducatie. Deze pilots sluiten aan bij de ambitie van de gemeente om 
ieder kind en iedere jongere in Den Haag in staat te stellen om op een laagdrempelige kwalitatief 
hoogwaardige manier kennis te maken met kunst en cultuur en zijn of haar talenten op creatief gebied 
te ontwikkelen, zowel onder schooltijd als daarbuiten.  
 
Popbeleid 
In 2017 is de popnota Ruimte voor Pop (RIS 298122) gepresenteerd. Daarin staan de beleidsambities 
voor popmuziek in Den Haag, voortvloeiend uit de beleidsdoelen van het meerjarenbeleidsplan. De 
nota benadrukt het belang van versterking van een levendig en dynamisch popklimaat voor het 
makersklimaat, talentontwikkeling en cultuurparticipatie. Pop is van betekenis voor het imago en de 
economie van Den Haag (RIS 297399). Vanuit het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks ruim € 3,5 mln. 
besteed aan de Haagse popsector. Aanvullend hierop wordt in de nieuwe nota nog eens € 0,3 mln. aan 
extra middelen voor de Haagse popsector beschikbaar gesteld. De middelen worden ingezet om de 
fysieke infrastructuur te stimuleren (een veelzijdig aanbod van podia, festivals en oefenfaciliteiten), de 

digitale infrastructuur te continueren door stichting BROUHAHA (3voor12 Den Haag) en het General 
Urban Arts Platform te ondersteunen. Ook ligt de focus op een hechtere samenwerking tussen de 
popsector, cultuurankers en CultuurSchakel. Tenslotte is in het coalitieakkoord    “Stad van kansen en 
ambities” voor 2019 een bedrag van € 0,5 mln in de begroting opgenomen onder de titel “Popmuseum 
Rockart naar Den Haag halen”. Dit bedrag wordt ingezet om een vervolg te geven aan stappen die in 
de voorgaande jaren zijn gezet. 
 
Incidentele subsidies 
Naast de structurele subsidies kent het cultuurbeleid 3 projectgerichte subsidieregelingen voor specifieke 
doelen, te weten de regeling Culturele Projecten, regeling Broedplaatsen en regeling Cultureel 
Ondernemerschap. Inhoudelijk zijn er geen verschillen tussen de uitvoering van de regelingen in 2019 
ten opzichte van 2018.  
 
De stimuleringsregeling Cultureel Ondernemerschap versterkt het cultureel ondernemerschap van 

Haagse cultuurinstellingen en zet naast ondersteuning in op een grotere onafhankelijkheid van 
gemeentelijke subsidies.  
 
Met de Broedplaatsensubsidie stimuleert de gemeente in vier aanvraagrondes per jaar incidentele 
culturele publieksactiviteiten. Het gaat om activiteiten die een aanvulling zijn op het bestaande aanbod 
en die worden georganiseerd door broedplaatsen en kunstenaarsinitiatieven. Deze aanvragen worden 
beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. 
 
In 2019 kunnen in twee rondes aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling Culturele 
projecten. De regeling is bedoeld voor professionele, kunstzinnige activiteiten die incidenteel 
plaatsvinden. Ook deze aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van 
deskundigen. 
 

Musea Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Instandhouding breed museaal aanbod. 
Behoud cultureel erfgoed en professioneel collectiebeheer. Optimaal 
inzetten van het gemeentelijk vastgoed voor musea. 

22.299 1.576 20.723 

 
Den Haag heeft een rijk aanbod aan musea met lokale, nationale en internationale uitstraling: van het 
Loosduins museum en Muzee tot museum Bredius, Escher in het Paleis, het Haags Historisch Museum, 
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Museon en het Gemeentemuseum met Fotomuseum en GEM. Het beheer en de ontsluiting van de 

muziekcollecties van het Nederlands Muziek Instituut vinden plaats binnen het Haags Gemeentearchief. 
Begin 2019 tonen het Fotomuseum en het Gemeentemuseum een dubbeltentoonstelling van het vrije 
werk en de inspiratiebronnen van fotograaf Erwin Olaf. In het najaar presenteert het Gemeentemuseum 
de eerste tentoonstelling in Nederland van de tuinen van de Franse impressionist Claude Monet, met 
een aantal werken die nooit eerder in ons land te zien zijn geweest. 
In maart is alweer de tweede editie van de Museumnacht Kids met bijzondere tentoonstellingen en 
films, spannende speurtochten en workshops voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. 

 
Museumkwartier 
In maart 2018 werd de gemeente eigenaar van het gebouw van de voormalige Amerikaanse Ambassade 
aan het Lange Voorhout. Het college wil het Museumkwartier verder ontwikkelen. Het is de ambitie 
om met name de internationale en culturele waarden van het museumkwartier te versterken. Een 
versterkt museumkwartier draagt bij aan de aantrekkingskracht van de stad, het vestigingsklimaat, meer 
toerisme en  daarmee de economische kracht van Den Haag.  De gemeente is voornemens het  gebouw 
in 2019 te  verkopen, zodat een nieuwe eigenaar hieraan een bijdrage kan leveren. 

 

Gemeente archief Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Beheren van archieven en collecties.  
 

3.240 240 3.000 

 
Het Haags Gemeentearchief (HGA) is een culturele instelling waar miljoenen documenten worden 
verzameld, beheerd, ontsloten en gepresenteerd. Burgers en onderzoekers kunnen hier de geschiedenis 
van de stad en zijn inwoners reconstrueren.  Als bijzondere opdracht beheert het HGA ook de 
historische archieven en collecties van gemeente Leidschendam-Voorburg en de muziekarchieven en –
collecties van het Nederlands Muziek Instituut.   

 
In de Meerjarenvisie 2017-2020 wordt uiteengezet op welke manieren invulling wordt gegeven aan de 

taken en missie van het HGA.  Belangrijk speerpunt hierbij is het versneld digitaliseren van belangrijke 
en veel geraadpleegde bestanden. Dit om het behoud voor de toekomst te verzekeren en het publiek 
eenvoudig en op afstand toegang te kunnen geven tot de informatie. Hiertoe wordt een plan gemaakt 
en vanaf 2019 daar zal, binnen de kaders van de financiële mogelijkheden, concreet invulling aan 
worden gegeven.    
Andere speerpunten zijn de ontwikkeling van een e-depot, het aanspreken van nieuwe 
gebruikersgroepen, , en het realiseren – samen met de erfgoedpartners in de stad – van een aansprekend 
laagdrempelig programma aan tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten waarmee de 
geschiedenis van Den Haag voor haar burgers gaat leven. Het eerste betekent een intensivering van een 
reguliere taak (het – digital - duurzaam beheren van archieven die blijvend bewaard moeten worden) en 
vergt incidentele en structurele middelen. Het laatste wordt binnen de bestaande financiële kaders 
verzorgd, maar waar mogelijk worden hiervoor wel externe fondsen op het gebied van (Haags) erfgoed 
benaderd voor additionele financiering.   

 

Openbare Bibliotheek Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Beschikbaar stellen van informatiedragers en digitale bronnen, adviseren, 
informatie verstrekken en educatie 

23.346 1.920 21.426 

 
Bibliotheek Den Haag geeft uitvoering aan de vijf functies zoals beschreven in de Wet stelsel openbare 
bibliotheken. Zij doet dit door het uitdragen en bijhouden van de collectie, het aanbieden van cursussen, 
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het organiseren van activiteiten en het aangaan van samenwerkingen met partners in de verschillende 

vestigingen verspreid door de stad.  
 

De bibliotheken in stadsdelen Loosduinen en Leidschenveen-Ypenburg fungeren ook in 2019 als 
Cultuuranker en ontvangen hiervoor subsidie vanuit het  Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 – 
2020.  
 

In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een volwaardige 
bibliotheek in Bouwlust in 2019. Voor 2019 betreft het incidenteel € 0,5 mln. voor met name de 
aanschaf van een startcollectie en vanaf 2020 structureel € 0,5 mln. voor de jaarlijkse exploitatiekosten. 
Daarnaast in 2019 een investeringsbedrag geraamd van € 1,0 mln. voor de inrichtingskosten. 
Momenteel wordt onderzocht welke locatie hiervoor het meest geschikt is. De ingebruikname staat 
gepland voor 2020. 

 

Bibliotheek Den Haag heeft in elk stadsdeel een vestiging met een Historisch Informatiepunt (HIP).   
Ook in 2019 worden hier activiteiten georganiseerd en bezoekers betrokken bij de geschiedenis van de 
stad verzorgd door onder meer  historische verenigingen, onder regie van het Haags Gemeentearchief. 
 
De inhuizing van de collectie van de muziekbibliotheek van het Koninklijk Conservatorium in de 
Centrale Bibliotheek staat gepland voor 2021.   
 

Archeologie Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Beheer archeologisch erfgoed, waar nodig onderzoeken en het dichter bij 
het publiek brengen. 

1.234 0 1.234 

 
Het beheren van de archeologische vindplaatsen in de bodem is een wettelijke taak. Archeologisch 
onderzoek maakt daarmee onderdeel uit van het ruimtelijk ordeningsproces. Via de 
omgevingsvergunning kunnen aan bodemingrepen archeologische voorwaarden worden gesteld. In 2019 
vinden voorbereidingen plaats voor de omgevingsvisie en implementatie van de omgevingswet. 
Daarnaast wordt het erfgoedbeleid in 2020 geactualiseerd. 
 
De gemeente verwacht in 2019 circa 25 vooronderzoeken te doen die mogelijk leiden tot 5 
opgravingen. In 2019 worden de voorbereidingen getroffen voor onderzoek bij de renovatie van het 
Binnenhof. Daarnaast worden de resultaten van diverse opgravingen - zoals bij de Rotterdamse Baan, 
Rhijenhof en Steynhof – uitgewerkt. Daarover verschijnen publicaties.  
 
Educatie 
Den Haag vindt het belangrijk dat de kennis over het verleden wordt ‘teruggegeven’ aan bewoners en 
bezoekers van de stad. Dat gebeurt via lessen op scholen, lezingen, exposities, publicaties en open 
dag(en) bij opgravingen en in de Tempel. Daarnaast is er een virtueel museum ontwikkeld voor de 
Rotterdamse Baan en wordt er gebruik gemaakt van moderne digitale technieken. Met de bibliotheken 
en erfgoedpartners zoals het Haags Gemeente Archief, Monumentenzorg, het Haags Historisch 

Museum, het Museon en Muzee worden activiteiten in de 9 historische informatiepunten in de Haagse 
bibliotheken georganiseerd. Wij doen natuurlijk mee met Haagse en landelijke evenementen zoals de 
Dag van de Haagse Geschiedenis, de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen, het 
Designkwartier en het Zeeheldenfestival. Het budget voor projecten en educatie bedraagt in 2019 € 0,3 
mln. 
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Monumentenzorg 

Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

De activiteiten bestaan uit:  cultuurwaardenonderzoek, 
kennisdelen/uitdragen, beschermingsvoorstellen, structuurbeheer en 
objectbeheer 

1.246 0 1.246 

 
Het cultuurwaardenonderzoek Jonge bouwkunst/65+ (tijdvak 1965-1990) wordt in 2019 afgerond. De 
resultaten komen een jaar later in de vorm van een architectuurgids in de VOM-reeks. In de VOM-
reeks verschijnt een publicatie over het nooit gebouwd Den Haag. Er wordt gewerkt aan een 
allesomvattende publicatie over het Haagse monumentale kerkenbestand. Deze verschijnt in 2020. 
 
De Open Monumentendag, Dag van de Haagse Geschiedenis en de – zij het in een andere vorm 
gegoten – Haagse Monumentenprijs worden voortgezet. In het kader van het Cultuurmenu worden ook 
de vernieuwde lessen voor het primaire en het voortgezet onderwijs gecontinueerd. 
 
In alle historische informatiepunten (HIP) wordt samen met de gemeentelijke erfgoedpartners een 
aantrekkelijk programma aangeboden. Onderdelen daarvan zijn exposities over de resultaten van het 
cultuurwaardenonderzoek Jonge bouwkunst/65+, op maat gesneden voor de betreffende wijken, zodat 
men alvast met dit erfgoed kennis kan maken. Immers, bekend maakt bemind. 
 
Het planmatig onderhoud van circa 25 kerken (Rijks- of gemeentelijke monumenten) wordt met een 
gemeentelijke subsidie gestimuleerd. Er is ook subsidie voor particuliere initiatieven op het terrein van 
de ontsluiting, consolidatie en restauratie van restanten van de Atlantikwall en de jaarlijkse bunkerdag. 
 
Verloop financiële overzichten  

 
 

 

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 101.948 98.285 97.686 97.429 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 101.948 98.285 97.686 97.429 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -81 -81 -81 -81

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 2.840 2.318 2.478 2.478

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 3.551 4.065 3.932 3.299 102.803

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 105.499 105.109 103.855 103.125 105.200

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 8.273 8.273 7.473 7.473 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 8.273 8.273 7.473 7.473 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 10 10 10

Neutrale mutaties in/tussen programma’s -536 -536 -536 -536 6.937

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 7.737 7.737 6.947 6.947 6.947
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De investeringen hebben vooral betrekking op de bouw van het Onderwijs- en Cultuurcentrum die in 
de tekst hiervoor is toegelicht. We verwachten dat in 2019 voor ca. € 61 mln. wordt geïnvesteerd.  
 
Het actuele projectbudget van het OCC bedraagt € 210,9 mln. Hiervan is € 197,7 mln. in de tabel 
opgenomen. De budgetdelen: bijdrage aan Zuiderstrandtheater (€ 5,5 mln. – al gerealiseerd afzonderlijk 
project) en te betalen bouwrente (€ 7,7 mln. - wordt via exploitatie betaald) worden elders in de 
begroting verantwoord. De definitieve onderverdeling van het beschikbare projectbudget in het 
investerings- en exploitatiedeel vindt plaats na oplevering van het gebouw.  
  

Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

Legaat dr Muller (beeldende kunst) 44 1 45

Fonds Kunstopdrachten BK 217 217

Voorziening Onderhoudsmiddelen Nieuwe Kerk 182 30 40 172

Voorziening Zcala 46 46 0

Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg 19 19 0

Voorziening transitie kosten 1.528 350 1.178

Voorziening subsidies derden 51 51

2.087 31 455 0 1.663

Investeringen

Investerings-

bedrag

Jaar van 

oplevering

Nog te 

realiseren 

vanaf 2019

Waarvan in 

2019

Waarvan 

gemeentelijk 

in 2019

Spuikwartier OCC 197.700 2021 95.877 60.700 60.700

Overige accommodaties voor kunstbeoefening 10.960 div. 5.851 501 501

Bibliotheek 4.908 div. 1.950 950 950

Bibliotheek (Nieuw beleid: Heropening bibliotheek 

Bouwlust)
1.000 2019 1.000 1.000 1.000

Musea 3.318 div. 1.519 249 249

Totaa l 217.886 106.196 63.401 63.401

Totaal Begroting 2019 en verder
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2.6 Programma Onderwijs 
Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines   
 

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?  
Met dit programma wil de gemeente ervoor zorgen dat Den Haag een aantrekkelijke onderwijsstad is 
met goede scholen, goede leraren en innovatief onderwijs.  
 
Nieuwe beleidsagenda  
2019 is het eerste volledige jaar van de nieuwe Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2018-2022 (RIS 
298592). Deze agenda bevat 7 ambities: 
1. Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs.  
2. Voldoende, bekwame en innoverende onderwijsprofessionals. 
3. Leren samenleven op school.  
4. Onderwijs dat bijdraagt aan de economie van de stad.  
5. Een brede leer- en ontwikkelomgeving.  
6. Voor iedere leerling een passende plek.  
7. Voldoende en toekomstbestendige gebouwen. 
De eerste 2 ambities zijn topprioriteiten in het Haags onderwijsbeleid. 
 
Jaarplan 2019 
In het najaar van 2018 wordt het HEA jaarplan 2018/2019 (RIS300138) door de raad vastgesteld. Dit is 
een nieuw instrument dat jaarlijks wordt ingevuld met de voor dat jaar nieuwe of vernieuwde 
activiteiten, passend bij de ambities van de Haagse Educatieve Agenda. In dit jaarplan staat ook de 
besteding van de extra middelen die via het nieuwe coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld 
(lerarenopleiding, laaggeletterdheid en uitbreiding uren voorschoolse educatie). 
 
De geoormerkte middelen van het Rijk 
Een aanzienlijk deel van de middelen voor het Haagse onderwijsbeleid komt uit de specifieke 
Rijksuitkering onderwijsachterstanden. Hiervoor krijgt de gemeente jaarlijks ongeveer € 40 mln. Het 
Rijk heeft per 2019 een herverdeling van deze middelen voor ogen. De minister van OCW heeft op 
26 april 2018 een voorstel voor een nieuwe verdeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het voorstel 
staat dat het budget voor Den Haag de komende 3 jaar licht stijgt. Daar staat de verplichting tegenover 
om de voorschoolse educatie voor alle doelgroeppeuters uit te breiden naar 16 uur (nu in Den Haag 
12 uur). Dit kan niet budgetneutraal worden uitgevoerd. In het nieuwe coalitieakkoord wordt daarom 
de komende 4 jaar jaarlijks € 1,8 mln. beschikbaar gesteld om dit op te vangen. 
 
Prestatie-indicatoren 
Met de nieuwe Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 is een verschuiving van de ambities ten opzichte 
van de eerdere agenda ingezet. In dat kader wordt in dialoog tussen schoolbesturen, instellingen voor 
kinderopvang en de gemeente opnieuw gekeken naar de prestatie-indicatoren. Daarbij gaat het om de 
vraag: welke informatie is nodig om te zien of ambities worden bereikt en of het beleid moet worden 
bijgesteld? In 2019 komt een nieuw onderzoeksprogramma met een doorlopend actueel gehouden 
monitor en verschillende verdiepende onderzoeken. Dit programma wordt in het najaar aan de raad 
gepresenteerd, waaronder de nieuwe indicatoren. Hieronder worden nog de huidige indicatoren 
vermeld.  
 

 

Prestatie-indicator Nulmeting begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Percentage herplaatste nieuwe VSV-ers t.o.v. het 

totaal aantal nieuwe VSV-ers (Voortijdig 

schoolverlaten)

52% 53% 53% 54% 54%
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Het uitvalpercentage van jongeren tussen de 12 en 23 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is in de regio Haaglanden 2,28%. In de regio’s Rijnmond en de 
agglomeratie Amsterdam is dat percentage ongeveer hetzelfde. De grote steden hebben relatief meer 
jongeren met een complexe (zorg)problematiek, waardoor het uitvalpercentage hoger ligt in de grote 
steden dan daarbuiten. De uitvalpercentages binnen het voortgezet onderwijs en het mbo vertonen een 
wisselend beeld. De uitval in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is vrijwel gelijk aan vorig jaar. 
De uitval in de bovenbouw van het vmbo daalt. De uitval bij de bovenbouw van havo en vwo stijgt. De 
entree-uitval van jongeren die naar het mbo gaan daalt, terwijl niveau 2 nagenoeg gelijk is gebleven. 
Het schooluitval bij niveau 3 en niveau 4 van het mbo is hoog en stijgt, met de meeste stijging bij 
niveau 4.  
 

 
 
De gemeente stimuleert dat leerlingen zich op school extra kunnen bekwamen in het Engels. In het 
basisonderwijs (po) kan dit vorm krijgen door vroeg vreemdetalenonderwijs en tweetalig onderwijs.  
Ook het voortgezet onderwijs (vo) kent tweetalig onderwijs. Bovenstaande prestatie-indicator betreft 
de aantallen scholen met vvto en tto. 
 

 
De toelichting en de bronnen van alle indicatoren en kengetallen zijn opgenomen in bijlage 6.1. 

 

Kengetal Peildatum 01/01/2018  

Kwaliteitsniveau basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs 
naar aantal zeer zwak, zwak en basis. 
 

 Geen zeer zwakke scholen. 
 4 zwakke scholen Voortgezet 
onderwijs: één zwakke school 

% basisschoolleerlingen met een ‘leerlinggewicht’  18% 

 
Zwakke scholen 
Den Haag telt momenteel geen zeer zwakke scholen, maar wel 4 zwakke scholen.  
In Amsterdam zijn er in 2018 2 zeer zwakke scholen en 2 zwakke scholen, in Rotterdam 3 zeer zwakke 
en 2 zwakke scholen. In Utrecht voldoen alle scholen aan de basiskwaliteit.  
In Den Haag hebben de zwakke scholen met de Onderwijsinspectie afspraken gemaakt om aan een 
verbetertraject te werken. De gemeente stelt als extra ondersteuning subsidie beschikbaar zodat de 
scholen zo snel mogelijk sterker worden. Het Rijk maakt een prognose hoeveel leerlingen in het primair 
onderwijs (po) een leerachterstand hebben. Aan deze leerlingen kent het Rijk een ‘leerlinggewicht’ toe.  

Beleidsindicatoren (Rijk) Eenheid Actuele peildatum 1-10-2017

Absoluut verzuim                                                               Aantal per 1.000 leerlingen                                5,8

Relatief verzuim                                                                 Aantal per 1.000 leerlingen                                33,8

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 2,28%

Prestatie-indicator Nulmeting begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Aantal PO scholen met VVTO-aanbod (vroeg vreemde taal 

onderwijs)
22 23 23 23 23

Aantal PO en VO scholen met TTO-aanbod Tweetalig 

onderwijs)
4 4 4 4 4

Effect indicator Nulmeting begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

% doelgroepkinderen VVE dat deelneemt aan VVE. 74% 80% 82% 83% 83%

% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per week 

(LKP =leerkansenprofiel) krijgt.

10% 14% 14% 14% 14%
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Programma op hoofdlijnen  

 
 
  

   
Wat gaan we doen en wat gaat het kosten in 2019? 
 

Onderwijshuisvesting Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Huisvesten van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal 
(voortgezet) onderwijs (openbaar en bijzonder) 

45.316 5.819 39.497 

 
Nieuwbouw en renovatie 
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. 
Hiervoor worden financiële middelen aan de schoolbesturen ter beschikking gesteld. In het nieuwe 
coalitieakkoord worden vanaf 2020 structureel extra middelen beschikbaar gesteld (€ 0,3 mln. oplopend 
tot € 1 mln. in 2022) om de stijgende bouwkosten, duurzame maatregelen en nieuwbouw deels op te 
vangen. In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Den Haag is renovatie geregeld voor 
schoolgebouwen die niet gesloopt mogen worden.  
 
Welke gebouwen? 
Jaarlijks wordt een onderwijshuisvestingsprogramma opgesteld, dat voor het komende jaar in december 
door het college van B&W wordt vastgesteld. De belangrijkste projecten in het programma 2019 

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten         144.232         140.470         137.749         132.475         129.307 

Baten           56.176           51.415           51.325           51.325           51.325 

Saldo exclusief reserves           88.056           89.055           86.424           81.150           77.982 

Dotaties            3.400                 -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen            6.422            5.800            6.777            2.364                 -   

Saldo inclusief reserves       85.034       83.255       79.647       78.786       77.982 

Saldo incidentele baten en lasten            5.237            2.500            3.977              -436           -2.800 

Structureel saldo programma       90.271       85.755       83.624       78.350       75.182 

Begroting

46% 

32% 

11% 

4% 
4% 

3% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Onderwijsachterstandenbe

leid en taal €64,2mln. 

Onderwijshuisvesting en 

vastgoedbeheer €45,3mln. 

Stedelijk onderwijsbeleid 

en projecten €15,1mln. 

Kinderopvang €6,3mln. 

Leerlingenvervoer 

€5,5mln. 

Leerlingzaken €4,1mln. 

59% 
32% 

4% 
3% 

2% 0% 

Samenstelling dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Algemene middelen 

€83,3mln. 

Rijksbijdrage €44,6mln. 

Ontrekkingen €5,8mln. 

Huur €4,5mln. 

Leges €2,2mln. 

Overige €0,1mln. 

 140 mln. 140 mln. 
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(scholen en kinderopvanginstellingen) voor nieuwbouw, grote uitbreiding en renovatie of aanpassing van 

monumentale panden zijn:  

 De Helen Parkhurstschool aan de Baambruggestraat. 

 De Liduina basisschool aan de Amalia van Solmsstraat. 

 Basisschool Vroondaal in de nieuwbouw wijk Vroondaal aan de Bertrand Russelllaan. 

 Revitalisatie monument/ingebruikneming tweede fase voor Europese School voor voortgezet 
onderwijs aan de Oostduinlaan. 

Met de bovenstaande projecten zal in 2019 worden gestart. 
 
In 2019 zal naar verwachting ook worden gestart met Toermalijn aan de Beeklaan, Waalse Louise de 
Colligny aan de Ametisthorst, Vliermeent aan de Vlierboomstraat, A.M.G. Schmidtschool aan de Jacob 
de Graefflaan en Galvanischool aan de Galvanistraat. Deze projecten waren in eerdere programma’s 
opgenomen. 
 
De Da Costaschool aan de Van de Spiegelstraat, Vuurvlinder aan de Diamanthorst en Helen 
Parkhurstschool aan de Baambruggestraat zullen naar verwachting in 2019 worden opgeleverd. 
 
De investeringen die met deze nieuwbouw en renovatie zijn gemoeid in 2019, zijn toegelicht in de 
investeringentabel achter in dit programma. 
 
Klimaatneutraal 
Bij de bouw en renovatie van scholen is aandacht voor duurzaamheid, binnenklimaat en 
multifunctioneel gebruik. Daarom is met de recente wijziging van de Verordening onderwijshuisvesting 
Den Haag een toeslag ingevoerd om zo bijna-energieneutraal gebouwen (BENG) mogelijk te maken.  
Ook voor de bestaande schoolgebouwen wordt een regeling voor energiebesparende maatregelen 
ontworpen.  
 
Het vastgoedbeheer van de gemeente wordt toegelicht in de aparte paragraaf Vastgoed. 
 

 
Onderwijsachterstandenbeleid en taal 

Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Kansengelijkheid in het onderwijs verbeteren, investeren in  
taalvaardigheden en zorgen voor een brede leer- en ontwikkelomgeving 

64.243 43.856 20.387 

 
Prioriteit 1: meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs 
De Inspectie van het Onderwijs vraagt jaarlijks in de Staat van het Onderwijs aandacht voor de 
toenemende kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Leerlingen met gelijke toetsresultaten 
hebben een ongelijke kans om het onderwijs te volgen dat past bij hun niveau. Veel factoren zorgen 
voor kansenongelijkheid. Het is een complex vraagstuk dat een aanpak op diverse fronten en een lange 
adem vraagt.  
 
De gemeente en schoolbesturen hebben via de Haagse Educatieve Agenda afgesproken om samen te 

werken aan meer kansengelijkheid in het onderwijs. Daarbij zijn 4 speerpunten benoemd: kwalitatief 
goed onderwijs, voor alle jonge kinderen toegankelijke voorschoolse voorzieningen, meer 
kansengelijkheid bij de overgangen naar een volgende school samen met meer flexibiliteit in 
schoolroutes, en het versterken van de rol van ouders en leraren. De speerpunten zijn uitgewerkt in het 
HEA jaarplan 2018/2019. 
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In 2019 wordt een analyse voor Den Haag opgesteld naar oorzaak en gevolg op basis van het 

inspectierapport 2018 en zal er worden gestart met het uitwerken van een maatwerkaanpak op 
maatwerkaanpak op minimaal 2 scholen.  
 
Brede buurtschool: maximale ontplooiing van talent 
Belangrijke pijler van het brede buurtschoolbeleid is: extra leertijd zodat kinderen en jongeren zich 
breed kunnen ontwikkelen en kunnen werken aan taalontwikkeling. De meest intensieve vorm van 
deze extra leertijd in het primair onderwijs is het leerkansenprofiel (6uur extra onderwijs per week). 
Daarnaast subsidieert de gemeente andere vormen van extra leertijd zoals vakantie- en weekendscholen 
en naschoolse activiteiten. Cultuureducatie, sport, studie- en beroepsoriëntatie en huiswerkbegeleiding 
zijn belangrijke elementen in Haagse brede buurtscholen. Op verschillende plekken in Den Haag 
worden brede buurtscholen doorontwikkeld naar kindercentra voor 0 tot 12 jarigen. De gemeente 
ondersteunt de kindercentra in wording met een tijdelijke subsidie voor maximaal 4 jaar. In 2019 wordt 
een monitorinstrument ontwikkeld om de voortgang van de kindcentra in Den Haag te volgen. 
 

Voor- en vroegschoolse educatie 
In 2018 is de Wet harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in werking getreden. Het 
peuterspeelzaalwerk bestaat formeel niet meer en is gelijk getrokken met de kinderdagopvang. Dit geldt 
voor de kwaliteit van de opvang maar ook voor de toegankelijkheid. Ouders die recht hebben op 
kinderopvangtoeslag kunnen dit aanvragen bij de belastingdienst. Ouders die hier geen recht op hebben, 
bijvoorbeeld als één van de ouders niet werkt, kunnen via het kindercentrum een tegemoetkoming van 
de gemeente krijgen in de vorm van de gemeentelijke peutertoeslag.  
Kinderen met laagopgeleide ouders, kinderen van ouders met weinig middelen om de ontwikkeling 
van hun kind te ondersteunen of kinderen van ouders met een niet-Nederlandse achtergrond, ook wel 
doelgroepkinderen, krijgen bij de voor- en vroegschoolse educatie (vve) de kans om taal- of sociaal-
emotionele achterstanden in te lopen. De kans bestaat dat er minder doelgroepkinderen gebruik zullen 
maken van vve, omdat ouders de administratieve lasten te hoog vinden.   
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om doelgroepkinderen een vve-aanbod van 10 uur per week te 
doen. Den Haag biedt minimaal 12 uur voor- en vroegschoolse educatie per week voor 

doelgroepkinderen. Per 2020 zijn gemeenten naar verwachting wettelijk verplicht om dit aanbod voor 
doelgroepkinderen naar 16 uur te verhogen. In 2019 zal aan de houders de mogelijkheid geboden 
worden om het aantal uren voor doelgroepkinderen uit te breiden naar maximaal 16 uur per week.  
 
Volwasseneneducatie  
Volwasseneneducatie bevordert de zelfredzaamheid van Hagenaars en verkleint de kans op sociale 
uitsluiting, werkloosheid en schulden. Het educatie-aanbod voor volwassenen in Den Haag is gericht op 
betere basisvaardigheden, taalvaardigheden en digitale vaardigheden van laaggeletterden en 
laagopgeleiden. Het richt zich op actieve deelname aan de samenleving en op perspectief op werk. 
Daarnaast krijgen leerlingen van 18 jaar en ouder in het mbo (niveaus entree en mbo-2) extra taal- en 
rekenles om de kans op werk of een startkwalificatie te vergroten.  
 
In 2019 zetten de gemeente, welzijn, taalaanbieders en vrijwilligers in op een versterkte samenwerking. 
In het stadsdeel Laak werken taalaanbieders al aan de realisatie van een sluitende taalketen (pilot). 
Hierbij werken verschillende taalaanbieders intensief met elkaar samen in het vinden en het opleiden 
van laaggeletterden.  Voor de uitbreiding van deze werkwijze naar andere stadsdelen heeft het college 
de komende vier jaar jaarlijks € 1,0 mln. extra beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt in 2019 bekeken 
hoe het taalonderwijs voor volwassenen efficiënter georganiseerd kan worden. Met als doel € 0,5 mln. 
te besparen op de verschillende budgetten voor taalonderwijs.  
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Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Werken aan voldoende, bekwame en innoverende 
onderwijsprofessionals. Investeren in beroepsvaardigheden en in een 
aantrekkelijke internationale kennis- en onderwijsstad. Stimuleren dat 
zoveel mogelijk leerlingen de basisschool verlaten met een zwemdiploma 

15.084 125 14.959 

 
Prioriteit 2: voldoende, bekwame en innoverende onderwijsprofessionals 
Het tekort aan leraren in de Haagse regio loopt in 2022 op tot 267 fte in het basisonderwijs en tot 102 
fte in het voortgezet onderwijs. De Haagse regio behoort hiermee tot de regio’s met het grootste tekort 
aan leraren. Daarnaast is er grote behoefte aan leraren die goed functioneren in een grootstedelijke 
omgeving. In de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 is de aanpak van het kwantitatieve en 
kwalitatieve lerarentekort een topprioriteit. De ambitie is om het lerarentekort aan te pakken door:  
1. Het uitbouwen van een hoogwaardige en complete regionale opleidingsstructuur, waaronder een 

Haagse lerarenopleiding. 
2. Het verder uitwerken van een regionale arbeidsmarktstrategie en het stimuleren en innoveren van 

netwerken.  
In 2019 worden de kansen voor zij-instromers verbeterd en zal er een wervingsactie onder verschillende 
doelgroepen plaatsvinden. Voor het verkennen van de mogelijkheden voor een Haagse lerarenopleiding 
is in het nieuwe coalitieakkoord in 2019 incidenteel € 0,5 mln. beschikbaar gesteld. 
 
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
De veranderende arbeidsmarkt in de Haagse regio vraagt andere vaardigheden en deels ook anders 
opgeleide mensen. Dit vereist een vernieuwende aanpak en meer hechte regionale samenwerking tussen 
de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Doelstelling is om leerlingen te stimuleren een 
opleiding te kiezen die aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt, zodat een “mismatch”wordt 
voorkomen en de kansen op een baan worden vergroot. De grootste behoefte aan personeel - en 
daarmee een opgave voor het onderwijs - zit in de sectoren bouw en techniek, zorg en welzijn, ICT en 
horeca-toerisme. In 2019 ligt de focus op de doorontwikkeling van de regionale techniekagenda vmbo-
mbo en de gevolgen van de energietransitie. De loopbaanoriëntatie in de zorg krijgt een impuls, vooral  
voor leerlingen van de havo. 
 
Conciërgeregeling  
Een goede conciërge levert een belangrijke bijdrage aan de sociale veiligheid op school. Schoolbesturen 
kunnen van de subsidieregeling conciërgetaken gebruikmaken voor uitbreiding van het aantal conciërges 
via de STiP-banen (Sociaal Traject in Perspectief). Het streven is dat in 2019 100 voormalig 
uitkeringsgerechtigde medewerkers op scholen conciërgetaken uitvoeren. 
 
Nieuwe bachelor- en masteropleidingen  
Om de economische ontwikkeling van Den Haag te stimuleren, stelt de Agenda kenniseconomie 5 
sterke economische clusters centraal: vrede en recht, The Hague Security Delta, Finance and Legal, 
IT/TECH en energie. Om op elk van deze vlakken het komende jaar een flinke vooruitgang te boeken, 
werkt de gemeente samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Voor het hoger onderwijs ligt 
hierbij het accent op nieuwe bachelor- en masteropleidingen en op het omzetten van kennis naar 
commercieel haalbare producten. De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Cyber 
Security Academy ontwikkelen nieuwe opleidingen op het gebied van vrede, recht, veiligheid en 
governance.  
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Schoolzwemmen: aanbieden zwemles voor scholen  
De gemeente Den Haag streeft ernaar dat alle leerlingen de basisschool verlaten met tenminste het 
zwemdiploma A. Iedere school in het primair onderwijs krijgt de mogelijkheid om met leerlingen vanaf 
groep 5 deel te nemen aan het schoolzwemmen. Er doen ongeveer 6.500 kinderen mee aan 
schoolzwemmen. Het budget van € 1,8 mln. wordt besteed aan de gemeentelijke zwembaden en 
zwemonderwijzers.  
 

Leerlingzaken Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Tegengaan van voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim,  zorgen dat 
voor alle Haagse kinderen en jongeren tot 27 jaar passend onderwijs 
beschikbaar is op hun eigen niveau 

4.055 787 3.268 

 
Aanpak voortijdig schoolverlaten  
Alle jonge Hagenaars moeten beschikken over voldoende basiscompetenties om een voor hun passende 
plek op de arbeidsmarkt te vinden. Haagse scholen blijven zich ook in 2019 inzetten om te voorkomen 
dat jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Dat is belangrijk, omdat jongeren die 
uitvallen of van school gaan zonder startkwalificatie meer moeite hebben met het vinden van een baan. 
Zij hebben vaak minder toekomstperspectief. Gemeentelijke leerplichtambtenaren en casemanagers 
zoeken deze voortijdige schoolverlaters in de wijk op. De eerste stap is om deze jongeren terug naar 
school te begeleiden. Er zijn ook jongeren voor wie dit geen oplossing is. Voor deze groep wordt het 
Werkgeversservicepunt steeds vaker gebruikt voor toeleiding naar werk. 
Ook wordt in 2019  een programma ontwikkeld voor de overstap van kwetsbare jongeren naar 
vervolgonderwijs of werk. Een integrale monitor wordt opgezet, waardoor minimaal 80% van de 
kwetsbare jongeren in beeld blijven en worden gevolgd. Van deze jongeren wordt minimaal 60% 
begeleid door de school en/of gemeentelijk casemanagers. 
 
Als scholen op tijd het gesprek met verzuimende jongeren en hun ouders aangaan, kan oplopend 
verzuim of schooluitval voorkomen worden. Sinds 2005 zetten onderwijs en gemeenten in de regio 
Haaglanden zich er samen voor in dat zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie het onderwijs 
verlaten. In de afgelopen jaren is het aantal voortijdige schoolverlaters teruggedrongen.  
 
Een leerplichtige die langer dan drie maanden thuis zit zonder een passend onderwijs- en/of zorgaanbod 
wordt een thuiszitter genoemd. In 2019 wordt er verder gewerkt aan de Sluitende Aanpak Thuiszitters 
en het routeboek thuiszitters is bij alle partijen bekend en wordt gebruikt door betrokkenen. 
zodat de gemiddelde duur van thuiszitters in significant korter is dan in 2017/2018. 
 

Kinderopvang Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Toezien op en handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang 6.262 6.628 -366 

 
Er zijn circa 1.000 voorzieningen voor kinderopvang in Den Haag. GGD Haaglanden inspecteert 
jaarlijks alle kindercentra, gastouderbureaus en een deel van de voorzieningen voor gastouderopvang. 

Voordat een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang de exploitatie mag 
starten, moet GGD Haaglanden onderzoeken of de nieuwe voorziening aan de minimale wettelijke 
kwaliteitseisen voldoet. Dit onderzoek van de GGD is de basis voor opname in het landelijk register 
kinderopvang. De gemeente heft hiervoor leges. In 2019 wordt duidelijk in hoeverre de aanbieders voor 
kinderopvang voldoen aan de wettelijke eisen in het kader van de Wet innovatie kwaliteit 
kinderopvang. Deze wet trad in 2018 in werking en bevat forse wijzigingen ten opzichte van eerdere 
wetgeving voor kinderopvang, met intensivering van toezicht en handhaving tot gevolg. De gemeente 
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Den Haag heeft de A-status voor toezicht en handhaving kinderopvang. Dat betekent dat de gemeente 

volgens de Inspectie van het Onderwijs zowel het toezicht als de handhaving op orde heeft. 
 

Leerlingenvervoer Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Het regelen van vervoer voor leerlingen volgens de regeling 5.510 0 5.510 

 
Sommige leerlingen kunnen niet op eigen gelegenheid van huis naar school gaan, bijvoorbeeld omdat zij 
een beperking hebben of omdat de dichtstbijzijnde toegankelijke school ver van huis is. Voor deze 
leerlingen is er leerlingenvervoer. Per schooljaar ontvangt de gemeente circa 1.400 aanvragen voor 
leerlingenvervoer, de meeste voor vervoer per speciale bus of taxi.  

 
Verloop financiële overzichten   

 
 

 
 

 
 

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 131.562 92.455 89.372 84.744 -34

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 131.562 92.455 89.372 84.744 -34

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -647 -647 -647 -647

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 3.300 2.800 2.800 2.800

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 16.070 45.362 46.224 45.578 127.188

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 147.632 140.470 137.749 132.475 129.307

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 47.195 11.095 11.204 7.895 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 47.195 11.095 11.204 7.895 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 1.929 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 13.474 46.120 46.898 45.794 51.325

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 62.598 57.215 58.102 53.689 51.325

Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs 7.964                              -                  2.800              5.164                       

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen 6.977                              -                  3.000              3.977                       

14.941                      -              5.800          9.141                  
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In totaal wordt in 2019 voor € 30 mln. geïnvesteerd. Ca 1/3e hiervan heeft betrekking op basisscholen 
(18 basisscholen) en ca 1/3e op voortgezet onderwijs (8 scholen). Bij de toelichting bij 
Onderwijshuisvesting zijn de belangrijkste activiteiten toegelicht. 
 
Bij het coalitieakkoord 2018-2022 zijn nieuwe middelen beschikbaar gesteld, hiervoor kan in 2019  voor 
een bedrag van € 5,6 mln. worden geïnvesteerd om de stijgende bouwkosten, duurzame maatregelen en 
nieuwbouw van de stad deels op te vangen.  
 
Verder wordt er samen met de nieuwbouw van scholen, kinderopvanginstellingen gerealiseerd. De 
belangrijkste projecten in het programma 2019 zijn: basisschool Vroondaal en Helen Parkhurstschool. 
  

Investeringen

Investerings-

bedrag

Jaar van 

oplevering

Nog te 

realiseren 

vanaf 2019

Waarvan in 

2019

Waarvan 

gemeentelijk 

in 2019

Kinderopvang 11.457 div. 6.975 4.062 4.062

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk 

onderwjsbeleid
57.981 div. 57.663 80 80

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk 

onderwjsbeleid (Nieuw beleid: meerkosten bestaande 

voorraad (stijgende bouwprijzen, duurzaamheid en inlopen 

achterstand))

23.600 div. 23.600 5.600 5.600

Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs 329 div. 0 0 0

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs 55.302 div. 34.148 9.706 9.706

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal 

voorgezet onderwijs
2.369 div. 585 585 585

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet 

onderwijs
42.383 div. 20.719 10.187 10.187

Totaa l 193.421 143.690 30.220 30.220

Totaal Begroting 2019 en verder
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2.7 Programma Werk en Inkomen 
Coördinerend portefeuillehouder: Bert van Alphen / Rachid Guernaoui 
 

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?  
Den Haag is een stad waarin we kansen willen bieden aan mensen om aan het werk te gaan en mee te 
doen. Indien burgers er niet in slagen om op eigen kracht een baan te vinden of mee te doen in onze 
Haagse samenleving, dan ondersteunt de gemeente hen daarin. We willen mensen bijstaan in het 
vinden van een baan, het participeren in de samenleving en daarmee voorkomen dat zij geïsoleerd 
raken. Ook willen we de financiële problematiek van mensen verkleinen. Daarom biedt Den Haag een 
samenhangend en activerend beleid ten aanzien van werk, participatie, inkomen, armoede en schulden.  
De dienstverlening van de gemeente is gericht op ‘wat kan wel‘ in plaats van ‘wat kan niet’. De aanpak: 
is digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat wenselijk is. Zo kan veel via de website geregeld 
worden, maar bijvoorbeeld bij hulpverlening rondom schulden gaat het om een goed gesprek waarin 
toelichting gegeven kan worden en advisering plaatsvindt. 
 
Doelen 2019 
In de coalitieperiode 2018-2022 ligt de focus op: meer mensen aan het werk, meer mensen actief in de 
stad en minder mensen in armoede en schulden. Voor het jaar 2019 hebben we de volgende concrete 
doelen: 

 Bovenop onze reguliere inspanningen gaan we jaarlijks meer bijstandsgerechtigden begeleiden met 
een integrale en persoonlijke aanpak om hen op die manier een volgende, zinvolle stap te laten 
zetten, bij voorkeur richting werk. Daardoor stromen jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand 
naar betaald werk. 

 Het vergroten van de kansen op arbeidsdeelname door middel van gesubsidieerd werk en het 
bevorderen van de doorstroom naar regulier werk. 

 Het bieden van beschut werk bij het gemeentelijk werkbedrijf, de gemeente of bij andere 
werkgevers. 

 Het inzetten op social return door bij gemeentelijke (inkoop)opdrachten en subsidies vast te 
houden aan een social return van 5%. De gemeente is alert dat we deze opgave daadwerkelijk met 

het Haagse bestand invullen.  

 Een intensievere aanpak om bijstandsfraude te voorkomen en in te zetten op preventie.  

 Het streven naar minder Hagenaars in armoede en gelijke kansen voor kinderen vanuit een sociaal 
armoedebeleid. 

 Het verbreden van de schuldenaanpak waarbij mensen met schulden ook geholpen worden met 
onderliggende problemen. 

 
De dienstverlening van de gemeente is gericht op ‘wat kan wel‘ in plaats van ‘wat kan niet’. De aanpak: 
is digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat wenselijk is. Zo kan veel via de website geregeld 
worden, maar bijvoorbeeld bij hulpverlening rondom schulden gaat het om een goed gesprek waarin 
toelichting gegeven kan worden en advisering plaatsvindt. 
 
Indicatoren1 
Prestatie indicator Nulmeting  Realisatie 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 
Het percentage personen waarvan re-

integratie heeft geleid tot een beëindigde 

uitkering dan wel het aanvaarden van 

(parttime) werk 

69% 

 

75% 70% 70% 70% 70% 70% 

 

                                                
1 De indicatoren 2018-2022 zijn conform begroting 2018 en worden in het najaar 2018 geactualiseerd.   
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Kengetal Peildatum 30/07/2017 

Het bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag 10,9% 

 

Beleidsindicatoren (Rijk) Eenheid Actuele peildatum 
 

Waarde 

Kinderen in 
uitkeringsgezinnen 

% kinderen tot 18 jaar 2015 12,49 

Netto arbeidsparticipatie 
% van de werkzame beroepsbevolking ten 
opzichte van de beroepsbevolking 

2017 61,70% 

Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen 2015 3,09% 

Personen met een 
bijstandsuitkering 

Aantal per 1.000 inwoners 2017 84,8 

Lopende re-
integratievoorzieningen 

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 
jaar 

2015 27 

 

Programma op hoofdlijnen  

 
 

  
Lasten 
De lasten voor bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen (€ 407 mln.) omvatten 68% van de 
programmalasten. Voor re-integratie en participatievoorzieningen wordt € 115 mln. (19%) ingezet en 
omvat € 57 mln. voor werkgelegenheidsprojecten en re-integratie en participatievoorzieningen en € 58 
mln. voor de sociale werkvoorziening. Daarnaast wordt voor het gemeentelijk minima en 

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten         615.840         597.580         598.525         600.149         589.697 

Baten         364.997         365.617         366.780         374.475         374.475 

Saldo exclusief reserves         250.843         231.963         231.745         225.674         215.223 

Dotaties            1.378                 -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen            3.750            6.000            6.350               500                 -   

Saldo inclusief reserves      248.472      225.963      225.395      225.174      215.223 

Saldo incidentele baten en lasten            6.865              -150                -40           -5.600           -3.500 

Structureel saldo programma      255.337      225.813      225.355      219.574      211.723 

Begroting

68% 

19% 

12% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Bijstandsverlening en 

inkomensvoorzieningen 
€407,0mln. 

Re-integratie 
participatievoorzieningen  
€116,2mln. 

Minima- en 
schuldenbeleid €74,3mln. 

58% 

38% 

3% 

1% 

Samenstelling dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Rijksbijdrage 
€346,5mln. 

Algemene middelen 

€226,0mln. 

Overige €19,1mln. 

Ontrekkingen 

€6,0mln. 

 598 mln. 598 mln. 



65 
 
 

schuldenbeleid € 75 mln. (13%) ingezet en omvat € 54 mln. voor minimabeleid en € 21 mln. voor 

schuldenbeleid. 
 
Baten  
De baten die de gemeente Den Haag voor dit programma ontvangt, bestaan voor € 347 mln. (58%) uit 
de rijksbijdrage voor de bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen. 
 
Hieronder volgt een uitgebreide toelichting op de financiële en beleidsontwikkelingen in 2019 op het 
gebied van: 
1. Re-integratie & participatievoorzieningen. 
2. Inkomen. 
3. Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid. 

 

Wat gaan we doen en wat gaat het kosten in 2019? 
 
1.Re-integratie & participatievoorzieningen. 
 
Cluster 1.a.  Werkgelegenheidsprojecten, re-integratie en participatievoorzieningen 
Effect indicatoren  

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 

Het aantal personen aan het werk of naar school  
Waarvan: het aantal jongeren 18 t/m 26 jaar aan het werk of 
naar school  

4.000 
 

1.000 

4.000 
 

1.000 

4.000 
 

1.000 

4.000 
 

1.000 
Extra uitstroom uit de bijstand op basis van ambities 
coalitieakkoord  

500 500 500 500 

 
500+ Aanpak 
Het coalitieakkoord bevat de ambitie om vanaf 2019-2022 jaarlijks 500 mensen meer aan het werk te 
krijgen. Ingezet wordt op een duurzame uitstroom bovenop de huidige jaarlijkse doelstelling vanuit het 

Werkgevers Servicepunt, zodat het totale aantal mensen in de bijstand daalt en meer mensen aan het 
werk zijn. Hierbij investeren we in de mensen die al langer in de bijstand zitten, door gerichte 
opleidingen (met behulp van een opleidingleenfonds) en het aanpakken van schuldenproblematiek. 
 
De tabel laat zien dat wij vanaf 2019 inzetten op extra uitstroom van 500 boven de 4.000 die met het 
huidige beleid gerealiseerd wordt. Met de uitstroom van 4.000 vanuit het Werkgevers Servicepunt, en 
daardoor uitstroom uit de bijstand van 2.600, was al voorzien dat het aantal bijstandsuitkeringen in Den 
Haag de landelijke trend volgt. Met de 500 bovenop de landelijke trend lopen we in op het tekort op de 
bijstand. Voor deze extra uitstroom van 2.000 in 4 jaar heeft het college € 18 mln. beschikbaar gesteld. 
Bovendien zal door economische groei naar verwachting de instroom van mensen in de bijstand blijven 
afnemen. Van de uitstroom ten gevolge van re-integratie projecten komt daardoor de totale uitstroom 
vanuit het Werkgevers Servicepunt op 4.500 waarvan 3.100 per jaar uit de bijstand naar werk gaan.  
 
Intensiveren Uitstroom Bijstand Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Taakstelling 4x500 mensen extra uit de bijstand 5.000 0 5.000 

 
De 500+ aanpak wordt momenteel nader uitgewerkt. Hierbij zullen verschillende onderdelen te 
onderscheiden zijn: het leren kennen van het bestand, het ontwikkelen en begeleiden van de 
kandidaten, hulp bij (eventuele) schulden, het matchen van kandidaten op de juiste baan en uiteraard 
zullen we met werkgevers afspraken moeten maken over geschikte banen en de begeleiding. De 
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investering voor deze aanpak moet ertoe leiden dat er aan het einde van deze collegeperiode geen 

vangnet-aanvraag meer nodig is en dat daarbij vanaf 2022 een kostenreductie van € 5,8 mln. wordt 
gerealiseerd. Het beschikbare budget van € 18 mln. wordt in de verschillende jaren conform plan van 
aanpak ingezet. Vooralsnog is voor 2019 € 5 mln. opgenomen in begroting. 
 
2Werkgelegenheidsprojecten Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Opzetten en uitvoeren van werkgelegenheidsprojecten. 

Jeugd, integrale aanpak jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt 

50.154 8.250 41.904 

 
Integrale aanpak kwetsbare jongeren  
In de drie Servicepunten Arbeid wordt vanuit integrale teams wijkgericht gewerkt aan het begeleiden 
van kwetsbare mensen, met name jongeren, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, naar werk of 
school. Deze jongeren hebben vaak meerdere problemen: schulden, een beperkt netwerk en geen 
startkwalificatie. Doordat de teams vanuit verschillende disciplines opgezet zijn (werk, onderwijs, 

participatie, schuldhulpverlening), kunnen we hen passende begeleiding bieden richting werk of school. 
Deze aanpak was door het vorige college met tijdelijke middelen gefinancierd. Met het coalitieakkoord 
wordt vanaf 2019 hiervoor € 1 mln. structureel beschikbaar gesteld.  
 
Banenafspraak 
De gemeente Den Haag wil zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. 
Dat doet de gemeente onder meer door het begeleiden van jongeren die afkomstig zijn uit het 
praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, in samenwerking met deze scholen. Het gaat om 
banen bij zowel het bedrijfsleven als de overheid. De gemeente helpt werkgevers deze werkplekken 
vorm te geven zodat ze goed matchen met de doelgroep. We begeleiden de kandidaten hierbij en ook 
nog als ze bij werkgevers daadwerkelijk aan de slag zijn.  
 
Voor de overheid is een quotum bepaald op basis van de wet. Het exacte quotumpercentage wordt 
jaarlijks door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld. Als overheidswerkgever 

werkt de gemeente Den Haag zelf ook stevig aan deze banenafspraak. We doen dit door zowel 
structurele als tijdelijk gesubsidieerde banen te realiseren bij gemeentelijke diensten. Voorbeeld van 
structurele banen zijn de 260 plekken bij het veeg- en straatbedrijf. Bij de tijdelijke banen gaat het om 
de STiP-banen voor drie jaar. Als blijkt dat een STiP-baan binnen twee jaar niet gecontinueerd kan 
worden, dan zorgt het Werkgeversservicepunt ervoor dat de medewerker op een andere STiP-baan 
komt. 
 
Social return 
Social return wordt ook in 2019 toegepast op aanbestedingen vanaf de Europese aanbestedingsgrens van  
€ 0,2 mln. De opdrachtnemer vult dan 5% van de aanneemsom sociaal in. De invulling van social return 
gebeurt allereerst door werkzoekenden aan een baan of een opleidings- of stageplek te helpen. 
Daarnaast wordt verkend of deze verplichting kan worden vervuld door samen te werken met een 
sociale ondernemer, door orders te plaatsen bij het gemeentelijk werkbedrijf of, in laatste instantie, door 
maatschappelijke activiteiten met sociale impact te ontplooien. Om te garanderen dat social return 

positief bijdraagt aan de arbeidsparticipatie is afgesproken dat social return nooit mag leiden tot 
verdringing van reguliere arbeidsplaatsen bij het betrokken bedrijf. Om voor (potentiële) 
opdrachtnemers eenduidigheid te creëren, wordt regionaal door de gemeenten hetzelfde social return-
beleid gevoerd. Het Werkgeversservicepunt adviseert opdrachtnemers over de wijze waarop social 
return ingevuld kan worden. Social return zal ook toegepast worden op gemeentelijke subsidietrajecten. 

                                                
2 Het gaat hier om doelstellingen die voortvloeien vanuit de Extra impuls werkgelegenheid (RIS 294630), als onderdeel van het aanvalsplan 

‘Den Haag maakt werk’. 
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In 2019 gaan wij de mogelijkheden verkennen om nog meer resultaat te behalen uit de invulling van 

social return. Wij zien namelijk extra mogelijkheden op het gebied van inkoopbeleid en op het gebied 
van handhaving.  
 
Sociaal ondernemerschap 
Tijdens de coalitieperiode 2018 - 2022 wordt sociaal ondernemers ruim baan gegeven zich verder te 
ontwikkelen. Sociaal ondernemers zijn belangrijk voor het creëren van werkgelegenheid voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het actieprogramma Sociaal ondernemerschap stimuleert Den 
Haag (een goede kwaliteit van) sociaal ondernemerschap in de gemeente. Dit gebeurt door de 
dienstverlening van de gemeente en van andere faciliterende organisaties in Den Haag beter 
toegankelijk te maken door middel van één startpunt voor sociaal ondernemers: Social Hub Den Haag. 
Tevens worden succesvolle sociaal ondernemers uit andere steden aangetrokken middels het acquisitie- 
en versnellingsprogramma Social Impact Lab. Ook creëren we meer markt voor sociaal ondernemers 
door het stimuleren van sociaal inkopen bij de gemeente en bij andere organisaties, mede in het kader 
van het social return-beleid.  

 
Werkontwikkeltrajecten 
Jongeren met meerdere problemen staan nog te vaak aan de kant. Vaak is er sprake van gedrags- en 
motivatieproblemen, in combinatie met schulden en een moeilijke thuissituatie. Bovendien hebben deze 
jongeren veelal geen startkwalificatie. Daarom is in januari 2017 het kader voor de 
werkontwikkeltrajecten voor jongeren vastgesteld (RIS 296108). De aanpak is enerzijds gericht op het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven bij werkgevers en anderzijds op het aanpassen van bestaande 
trajecten naar werkontwikkeltrajecten. Een werkontwikkeltraject moet voldoen aan de volgende criteria: 
1. er moet uitzicht zijn op betaald werk (vacature); 
2. er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, op basis van de eisen van de vacature; 
3. er is sprake van methodische begeleiding op basis van een ontwikkelplan en monitoring; 
4. er is aandacht voor belemmeringen en multiproblematiek; 
5. deelnemers ontvangen na afloop een certificaat of diploma. 
 

Dit beleid zal in 2019 worden voortgezet. 
 
Energietransitie 
Duurzaamheid is een van de kernthema’s in het coalitieakkoord. Uitgegaan wordt van de realisatie van 
ruim 25.000 huizen met duurzame energie in de komende periode wat extra werkgelegenheid oplevert. 
Voor de energietransitie wordt een ‘Programmaplan werkgelegenheid uit de energietransitie 2018-2022’ 
opgesteld. De hoofddoelstelling van het programmaplan betreft een betere aansluiting van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt van de energietransitie. Het is de bedoeling om kandidaten vanuit de 
bijstand te werven en te begeleiden voor werkgelegenheid op het gebied van de energietransitie. Zij 
zullen indien nodig worden opgeleid of omgeschoold.  
 
Samenwerking in de regio  
De gemeente wil zoveel mogelijk Haagse burgers al dan niet met een arbeidsbeperking bemiddelen naar 
werk. Daarom heeft de gemeente Den Haag, mede voortvloeiend vanuit de wettelijke verplichtingen, 
ook in regionaal verband afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, 
regiogemeenten en het UWV. Een van de middelen is de regionale toolbox. Deze box bevat een set van 
op elkaar afgestemde instrumenten voor werkgevers, zoals de inzet van jobcoaches, 
werkplekaanpassingen en de no risk polis bij ziekte van de arbeidsbeperkte werknemer. 
 
In de arbeidsmarktregio Haaglanden is tevens sprake van een gecoördineerde en sectorale benadering: 
gemeenten en UWV slaan de handen ineen om zo efficiënt en effectief mogelijk kandidaten bij 
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werkgevers te plaatsen. Den Haag zet daarbij Hallo Werk als pilot in, een dienstverleningsconcept 

waarmee werkgevers zelf toegang krijgen en kunnen zoeken naar geschikte medewerkers.  
Voor een aantal groepen wordt specifieke regionale samenwerking gezocht: een sluitende aanpak voor 
jongeren afkomstig van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, een passende methode 
van begeleiding voor mensen met psychische beperkingen en activiteiten om ouderen en nieuwkomers 
te ondersteunen bij het vinden van werk. Deze acties zijn erop gericht om mensen zelfredzaam te 
maken en daarmee uitkeringsonafhankelijk. Waar nodig ondersteunt de gemeente daarbij.  
 
Gemeentelijk werkbedrijf  
Met de komst van de Participatiewet is een verandering ingezet naar een inclusieve arbeidsmarkt. De 
Wet sociale werkvoorzieningen kent geen nieuwe instroom meer en een groot deel van de 
arbeidsbeperkte doelgroep valt nu onder de banenafspraak. Niet de gemeente, maar reguliere 
werkgevers zijn in grote mate verantwoordelijk voor het bieden van banen aan deze doelgroep. Ook 
vanuit financieel oogpunt is deze verandering voelbaar. Het Participatiebudget voor de financiering 
van de sociale werkvoorziening daalt jaarlijks en de financiering van de banenafspraak is soberder. 

Hierdoor staat de gemeente voor twee grote opgaven: enerzijds het geleidelijk en zorgvuldig 
transformeren van werkgelegenheid die de voormalige wet bood, naar werkgelegenheid via nieuwe 
Participatiewet-banen. En anderzijds: het invullen van de nieuwe rol- en taakvervulling vanuit de 
nieuwe Participatiewet. Daartoe is het noodzakelijk dat in de gemeentelijke organisatie de krachten 
gebundeld worden. De twee bestaande organisaties die een kerntaak op dit terrein hebben -de Haeghe 
Groep en het Werkgeversservicepunt- worden momenteel geïntegreerd tot één gemeentelijk 
werkbedrijf. Er is een tijdelijke werkorganisatie opgezet, welke functioneert tot en met 31-12-2019. 
Daarna zal deze bundeling compleet zijn. Het werkbedrijf heeft als doel kwetsbare doelgroepen te 
begeleiden naar de arbeidsmarkt. Meer informatie staat vermeld in Ris 297233 en Ris 299800.  
 

Participatievoorzieningen Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Mensen met of zonder arbeidsbeperking maatgericht ondersteunen bij het 

vinden van (vrijwilligers) werk. 

1.954 60 1.894 

 

Investeren in mensen 
De gemeente Den Haag stimuleert actieve betrokkenheid van bewoners en vindt het belangrijk dat 
iedereen een bijdrage levert aan onze samenleving. De gemeente legt het accent op het begeleiden van 
Hagenaars naar een betaalde baan. Aan inwoners voor wie betaald werk (nog) geen optie is, wordt 
gevraagd om op een andere manier een bijdrage te leveren aan de samenleving. De gemeente doet 
hierbij onder andere een beroep op PEP Den Haag en de Haagse welzijnsorganisaties. Zij helpen deze 
mensen bij het vinden van een zinvolle activiteit en dagbesteding. Deze trajecten richten zich zoveel 
mogelijk op het stabiel krijgen van de leefsituatie, van waaruit ontwikkeling naar werk of school alsnog 
mogelijk is. Wanneer een bijstandsgerechtigde niet bereid is om zich op de één of andere manier in te 
zetten voor de Haagse samenleving, maar dat wel zou kunnen, dan wordt de persoon verplicht een 
tegenprestatie te doen. Het gaat om aanvullende werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een 
buurtbeheerbedrijf. 
 

‘Den Haag zijn we met z’n allen’ 
Den Haag heeft in 2017 gekozen voor een eigen intensieve aanpak van inburgering van nieuwkomers. 
Het programma richt zich op 1.000 gemotiveerde en reeds in Den Haag gevestigde kandidaten die het 
niet zelfstandig lukt om te integreren in de Haagse samenleving. Deze aanpak loopt door tot medio 
2019 en hiervoor is bij de start € 7,2 mln. begroot. Het betreft een aanpak waarin maatschappij 
oriëntatie en activering naar werk en participatie integraal worden benaderd en waarbij tegelijkertijd de 
taalvaardigheid wordt versterkt. De Haagse Aanpak statushouders, specifiek voor nieuwkomers met een 
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vluchtelingenstatus en het programma Inburgering worden geïntegreerd. Hierbij  wordt ook de door het 

Ministerie van SZW aangekondigde wetswijziging in 2020 al zo veel mogelijk meegenomen. 
 
Cluster 1.b Sociale werkvoorziening 

Sociale werkvoorziening Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Maatgericht ondersteunen van mensen met een arbeidsbeperking via de Wet 

sociale werkvoorziening (Wsw) en beschut werken. 

58.171 7.996 50.175 

 
Wsw-werknemers 
Nieuwe arbeidsbeperkte werkzoekenden komen sinds de komst van de Participatiewet niet meer in 
aanmerking voor werkplekken vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Sinds 2015 komen zij in 
aanmerking voor voorzieningen vanuit de Participatiewet, zoals de banenafspraak, beschut werk of 
Wajong. Reeds werkende Wsw-werknemers behouden hun rechten, maar de groep wordt als gevolg van 
natuurlijke uitstroom jaarlijks kleiner. Op 1 mei 2018 zijn er in Den Haag 1.661 fte aan Wsw-

medewerkers werkzaam. Over 2019 wordt een uitstroom van circa 80 fte Wsw-medewerkers verwacht. 
Het deel van het participatiebudget voor de financiering van de sociale werkvoorziening daalt jaarlijks 
vanwege een efficiencykorting en de verwachte uitstroom volgens het Rijk. De daadwerkelijke 
uitstroom kan daarvan afwijken, het verschil is voor rekening van de gemeente.  
 

Beschut werk 
Beschut werk is werk voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die 
aangepaste omstandigheden of begeleiding nodig hebben die niet van de reguliere werkgever verwacht 
mag worden. Vanuit het coalitieakkoord 2014-2018 is ingezet op een totaal van 200 werknemers 
beschut werk (realisatie eind 2018) bij de gemeente. De wettelijke taakstelling voor beschut werk betreft 
166 werkplekken eind 2019. De gemeente Den Haag voldoet met deze koers dus aan deze taakstelling 
van het Rijk. Iedereen die recht heeft op beschut werk moet aan de slag kunnen, hetzij bij de gemeente 
zelf of andere werkgevers. 
 

Momenteel worden de twee bestaande organisaties die een kerntaak hebben op dit terrein, de Haeghe 
Groep en het Werkgeversservicepunt geïntegreerd tot één gemeentelijk werkbedrijf. Dit is toegelicht bij 
het onderdeel Re-integratie & participatievoorzieningen. Met het coalitieakkoord wordt geld 
vrijgemaakt om de structurele tekorten op de sociale werkvoorziening te dekken. In 2019 wordt € 3,3 
mln. hiervoor beschikbaar gesteld. Hiervan is € 2,3 mln. om het verschil op te vangen tussen de 
rijksbijdrage en de kosten voor de sociale werkvoorziening. € 1 mln. dekt de frictie die ontstaat door 
een lagere omzet, omdat minder mensen bij de sociale werkvoorziening werken. 
 

2. Inkomen 

Cluster 2 Inkomen 

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Verstrekken van bijstandsuitkeringen 

Beoordelen van uitkeringsaanvragen 

Vaststellen van de hoogte van de uitkering en de betaling daarvan.  

Behandelen van bezwaar en beroepschriften. 

Opsporen van misbruik/fraude en het opleggen van boetes en maatregelen en 

terugvordering en verhaal 

407.002 346.538 60.465 
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Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 

 
Meerjarige ontwikkelingen bijstand  
In de afgelopen jaren is de werkloosheid gedaald. Dit betekent ook een daling van het aantal 
bijstandsuitkeringen. Landelijk is de verwachting dat het aantal bijstandsuitkeringen minder sterk zal 
dalen, vanwege bijstandsgerechtigden met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, de instroom 
vanuit de voormalige Wajongdoelgroep en het beroep dat statushouders doen op de bijstand. 
 
In 2017 is het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Den Haag gedaald met 2,3%, onder andere 
door de STiP-banen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat uit van een landelijke daling van 0,8% 
in 2017. Het Centraal Planbureau verwacht voor 2018 een landelijke daling van het aantal uitkeringen 
van circa 1,2% en in 2019 een daling van 2,4%3. Over de jaren 2020 en verder wordt door het Centraal 
Planbureau een lichte stijging verwacht van 1 tot 2,5%. 
 
Verdeelmodel bijstand 
Den Haag heeft sinds 2015 een tekort op het budget voor de bijstandsuitkeringen. Het gaat om de 
gebundelde uitkeringen vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ voor starters (voorheen BUIG 
genoemd). Dat komt door een nieuw verdeelmodel voor het bijstandsbudget dat in 2015 door het Rijk 
is ingevoerd en door een te laag macrobudget. Het aantal bijstandsuitkeringen is in 2015 en 2016 in 
Den Haag relatief sterk gestegen. Er zijn verschillende maatregelen genomen om deze tekorten te 
verminderen en het verdeelmodel aan te passen. Ook lopen er juridische procedures tegen het Rijk. 
 
In het najaar van 2018 wordt bekend welke verbeteringen nog worden aangebracht voor het 
verdeelmodel 2019. De VNG voert ook de discussie met het Rijk om jaarlijks een macrobudget 
beschikbaar te stellen dat wel voldoende is voor de financiering van alle landelijke bijstandsuitkeringen. 
In 2017 had 79% van de Nederlandse gemeenten een tekort op de bijstand (bron: Divosa). Het totale 
bijstandstekort in Nederland was in 2017 circa € 346 mln. 
 
De verwachting is dat Den Haag rekening moet houden met een structureel tekort op de 

bijstandsmiddelen. Het tekort is beperkt tot een maximaal eigen risico van 10%. Daarboven wordt het 
tekort gecompenseerd vanuit de vangnetregeling van het Rijk. In de begroting 2019 is daarom vanuit 
algemene middelen € 32 mln. gedekt. Dit bedrag loopt op tot € 36 mln. vanaf 2021, maar zal daarna 
door de ambitie om 4 keer 500 mensen extra uit te laten stromen, afnemen naar € 30,2 mln. Vanwege 
het tekort op de bijstand wordt in 2019 een vangnetaanvraag gedaan over het jaar 2018. De 
vangnetuitkering 2018 wordt toegevoegd aan de middelen voor 2019.  
 
Fraude en handhaving 
Om de uitkering rechtmatig te kunnen verstrekken, moeten uitkeringsgerechtigden zowel voldoen aan 
de re-integratieverplichtingen als aan de inlichtingenverplichtingen. Hoewel handhaving vooral bekend 
staat om zijn repressieve aanpak - het opsporen en vaststellen van fraude wordt steeds meer ingezet op 
preventie. Het is immers zowel voor de burger als voor de gemeente beter om fraude te voorkomen dan 
om het achteraf vast te stellen en terug te vorderen. In 2019 ligt in het kader van fraudebestrijding het 
accent op het voorkomen van fraude door bijvoorbeeld klanten bij de aanvraag van een uitkering goed 
te informeren over hun plichten. Het opsporen en vaststellen van fraude staat onverminderd hoog op de 
agenda, bijvoorbeeld verzwegen samenwoning of inkomsten door zwart werken. Om tot goede 
resultaten te komen, werken wij tevens nauw samen met partners als de politie, de Haagse Pandbrigade 
en het Haags Economisch Interventie Team. De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over 
voortgang en de behaalde resultaten. 
 

                                                
3 CEP maart 2018. 
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Kwetsbare burgers  
Een bijzondere groep betreft burgers die zichzelf niet kunnen redden en verschillende problemen 
tegelijkertijd hebben. Ook als er geen bijstand is aangevraagd, kunnen kwetsbare burgers met meerdere 
problemen door hulpverleners via de meldcode worden aangemeld als financiën het hoofdprobleem is. 
Hierdoor kan de hulpverlening snel en effectief tot stand komen met als doel: duurzame stabilisering 
van de leefsituatie en verhoging van de zelfredzaamheid. In de aanpak van deze doelgroep wordt 
integraal vanuit verschillende disciplines en professionals samengewerkt in de wijkteams. 
 
Dienstverlening 
In 2017 heeft de gemeente een veranderbeweging in gang gezet. Van een organisatie waarin vooral 
regels en processen leidend waren, willen we komen tot een organisatie waar de burger centraal staat. 
Samen zoeken naar integrale en passende oplossingen is het motto. Daarvoor zijn leidende principes 
benoemd. We willen dat de burger zich welkom voelt, we zijn oplossingsgericht en betrouwbaar en 
onze dienstverlening is snel en gemakkelijk.  
We zien dat de problemen van onze klanten complex zijn. Zo heeft bij nieuwe instroom in de bijstand 

33% problemen met gezondheid, 88% heeft financiële problemen en 40% geen startkwalificatie. Bij een 
stapeling van problemen komen veel mensen daar niet zelfstandig meer uit en is intensieve begeleiding 
nodig om een langdurig verblijf in de uitkering te voorkomen. 
 
Vakbekwame medewerkers 
De bovenstaande problematiek bij onze klanten en beschreven ambitie vraagt veel van het vakmanschap 
van de medewerkers. Een aantal teams is inmiddels opgeleid om zich een andere mindset eigen te 
maken. Zij zijn nu aan de slag met deze verandering: doen wat nodig is en niet alleen procedures 
volgen. Dat is lang niet altijd makkelijk en vraagt veel doorzettingsvermogen. Het is zaak om ook 
komende jaren koersvast te blijven. Daarbij weten we ons gesteund door de deelraad Participatie van de 
cliëntenraad sociaal domein en de gemeentelijke ombudsman.  
Naast inzet op het vakmanschap en de mindset binnen de organisatie investeert de gemeente in een 
snelle en toegankelijk digitale dienstverlening. Hiermee stellen we klanten zoveel mogelijk in staat zelf, 
al dan niet met hulp uit het eigen netwerk, problemen op te lossen. De tijd die hierdoor beschikbaar 

komt kunnen we dan besteden aan individueel maatwerk. 
 
3.Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 
 
Cluster 3a Gemeentelijk minimabeleid 
 

Gemeentelijk minimabeleid  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Uitvoeren bijzondere bijstand, Ooievaarspas, individuele 
inkomenstoeslag, Wet op de lijkbezorging 

52.802 2.620 50.182 

 
Armoedebeleid 
Alle Hagenaars moeten volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en zichzelf kunnen ontplooien. 
Het armoedebeleid blijft sociaal, met oog voor individuele behoeften van diegenen die in armoede 
terecht zijn gekomen. Mensen die in een armoedesituatie belanden en hulp vragen bij de gemeente 
worden snel op de hoogte gebracht van de voorzieningen die voor hen beschikbaar zijn via het 
wijkteam, bij maatschappelijke organisaties en op scholen. 
 
We gaan door met het aanvalsplan Armoede & schulden’ (RIS 297096) en breiden we uit waar nodig. 
Dit met als doel om armoede en schulden te verminderen. De Haagse minimavoorzieningen geven 
mensen de kans om volop mee te doen in de stad. Via de Ooievaarpas hebben Haagse minima recht op 
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korting op bijvoorbeeld het lidmaatschap van een vereniging of een bezoek aan een museum. Daarnaast 

is er extra aandacht voor specifieke groepen, zoals kinderen, zieken en ouderen.  
 
Gelijke kansen voor kinderen uit minimagezinnen 
Vooral armoede onder kinderen hoort in Den Haag niet thuis, alle Haagse kinderen moeten gelijke 
kansen krijgen. De gemeente biedt in samenwerking met de stichting Leergeld Den Haag kinderen deze 
kansen. Den Haag heeft daarom een kindpakket met sport en cultuur, de schoolspullenpas, leer- en 
communicatievoorzieningen en tegoed voor het openbaar vervoer. 
 
Bijzondere bijstand  
Op basis van de Participatiewet kunnen Haagse burgers die worden geconfronteerd met onvoorziene, 
bijzondere kosten een beroep doen op individuele bijzondere bijstand. Met deze vorm van bijstand 
leveren we naar verwachting 8.500 keer maatwerk. Er wordt gekeken naar de persoonlijke situatie en 
we stemmen waar nodig af met andere hulp- en dienstverleners. Voor 19.000 burgers met een langdurig 
laag inkomen is er een individuele inkomenstoeslag. 

 
Collectieve ziektekostenverzekering, Chronisch zieken en ouderen 
De gemeente biedt vanuit de Participatiewet een collectieve ziektekostenverzekering voor Hagenaars 
met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum. Er zijn nu in totaal 43.000 betalende Haagse 
minima verzekerd bij VGZ en Menzis. De groei is mede het gevolg van het feit dat de verzekering nu 
ook beschikbaar is voor mensen met een inkomen tussen 130 tot 150% van de bijstandsnorm.  
Naast een uitgebreide aanvullende dekking is ook het eigen risico meeverzekerd. Hierdoor komen 
burgers met een laag inkomen niet voor onverwachte zorguitgaven te staan en worden zorgschulden 
voorkomen. Verder krijgen 16.500 chronisch zieken met een zorgindicatie en een inkomen tot 
maximaal 150% van het sociaal minimum jaarlijks € 125 vergoeding voor medische meerkosten. 
Voor ouderen met een minimuminkomen zijn er ook veel mogelijkheden via de Ooievaarspas, zoals de 
pedicureregeling, cursussen om de digitale vaardigheden te vergroten en de maaltijdvoorziening.  
 

Bijzondere hulpverlening huisvesting  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Noodopvang voor gezinnen 112 0 112 

 
Bijzondere bijstand hulpverlening: huisvesting 
De gemeente verzorgt de noodopvang voor gezinnen Dit wordt uitgevoerd door de stichting 
Noodopvang Haaglanden. Ongeveer 600 tot 700 gezinnen zullen een beroep doen op deze opvang 
vanwege een dreigende huisuitzetting of dakloosheid. Daarvan zal de stichting naar verwachting 125 tot 
130 gezinnen werkelijk plaatsen in de noodopvang. In de overige situaties blijkt dat huisuitzetting alsnog 
kan worden voorkomen of is een andere oplossing haalbaar.  
 

Kinderopvang i.v.m. sociaal/medische indicatie Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
De 5%-regeling bij deelname aan een traject gericht op uitstroom en vergoeding 

kinderopvangkosten bij deelname aan een medisch traject. 

1.474 90 1.384 

 
Kinderopvang 
Den Haag kent een zogenoemde ‘5%-regeling’ die is bedoeld voor de bijstandsgerechtigde ouder die 
deelneemt aan een traject naar werk en kinderopvang nodig heeft. De ouder ontvangt van de 
belastingdienst een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. De Wet kinderopvang maakt een daarop 
aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming mogelijk die in Den Haag, net als in de andere G4 steden, 
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is vastgesteld op 5% van de totale kinderopvangfactuur. Doel van de 5%-regeling is het zoveel mogelijk 

verlagen van de drempel tot deelname aan een re-integratietraject.  
 
Daarnaast is er een regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang (2018) voor ouders die vanwege 
ernstige lichamelijke, psychische of sociale problemen tijdelijk niet in staat zijn om voor hun kinderen te 
zorgen en begeleiding/hulp nodig hebben en een sociaal medische indicatie (SMI) hebben. De 
lichamelijke, psychische of sociale problemen van de ouders maken werken/re-integreren vaak niet 
mogelijk. Hierdoor bestaat er geen recht op de tegemoetkoming kinderopvang van de belastingdienst. 
Door de regeling kunnen ouders alsnog tijdelijk aanspraak maken op een vergoeding van de 
kinderopvangkosten bij deelname aan een medisch traject.  
 
Cluster 3b Gemeentelijk schuldenbeleid 
 

Schuldhulpverlening  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Verlenen van preventieve en curatieve schuldhulpverlening 

nazorg, innovatie (Schuldenlab070) 

10.946 234 10.712 

 
Preventie bij schulden 
Een goede aanpak van schulden begint met een persoonlijke benadering en begrijpelijke communicatie. 
Daarbij kiest Den Haag voor optimale toegang en maatwerk. Den Haag heeft een divers pakket aan 
preventieve activiteiten. De gemeente speelt in op persoonlijke omstandigheden, waarbij goed omgaan 
met geld belangrijk is, ook bij gebeurtenissen als zelfstandig gaan wonen, trouwen en het overlijden van 
een partner. We geven voorlichting op scholen, in buurthuizen en bij maatschappelijke organisaties. Alle 
jongeren van 17½ jaar ontvangen van de gemeente een brief met tips voor als zij meerderjarig worden.  
Daarnaast kunnen Haagse burgers deelnemen aan groepsworkshops om het huishoudboekje in balans te 
houden. Tevens is er in een aantal wijken de helpdesk geldzaken, waarmee de toegang laagdrempelig is. 
 
Vroegsignalering is belangrijk zodat wij mensen zo snel mogelijk een aanbod kunnen doen voordat 
schulden problematisch worden. Hiervoor krijgen wij meldingen over wanbetaling van bijvoorbeeld 
woningcorporaties en energiebedrijven. Informatie van het CAK gebruiken wij om Hagenaars te 
benaderen met het aanbod hen uit het bestuursrechtelijk boeteregime (‘de bronheffing’) te halen.  
 
Nazorg voorkomt dat mensen opnieuw in de problemen komen. Met mensen die een schuldregeling 
succesvol afronden, vindt na een jaar weer contact plaats. Zo krijgen we inzicht in wat werkt wat betreft 
financiële educatie en budgetcoaching. Ook heeft dit contact een waakvlamfunctie. Als hulp opnieuw 
nodig blijkt, dan wordt die meteen ingezet.  
 
Curatieve schuldhulpverlening  
Mensen die toch problematische schulden krijgen, helpt de gemeente op korte termijn om 
schuldenzorgenvrij te worden. Jaarlijks vragen 1.850 mensen schuldhulpverlening aan. Daarbij 
bemiddelen we waar mogelijk tussen de schuldenaar en alle schuldeisers om schuldenvrij te worden. Wij 
zetten in op het sneller regelen van schulden. Afspraken maken met de meest voorkomende schuldeisers 
bespoedigt de onderhandelingen. Zo krijgt iemand sneller duidelijkheid. Door middel van 
budgetondersteuning en trainingen wordt geleerd het huishoudboekje weer op orde te krijgen. Verder 
wordt er nieuw perspectief geboden aan mensen die hun schulden willen oplossen en hun bijdrage 
willen leveren aan de maatschappij.  
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Samenwerking met maatschappelijke partners  
Het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid is niet alleen een zaak van de gemeente. Samen met onze 
vele maatschappelijke partners (waaronder CZ, Eneco, Society Impact en woningcorporaties) werken wij 
aan een schuldenzorgenvrij Den Haag. Wij ontwikkelen nieuwe aanpakken in het Schuldenlab070, onze 
onderzoeks-, leer- en ontwikkelomgeving. Daarbij houden we landelijke initiatieven goed in de gaten en 
sluiten hier waar mogelijk bij aan. 
 

Financiële hulpverlening  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Verstrekken van advies in het kader van preventieve schuldhulp 3.027 778 2.249 

 
Kredietfaciliteiten GKB Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Verstrekken van krediet in het kader van preventieve schuldhulp, rentebaten en 

lasten 

950 5.051 -4.101 

 
Sociale kredietverlening en het Pandhuis  
De sociale kredietverlening van de gemeentelijke Kredietbank is een instrument in de preventieve 
schuldhulp. De gemeente heeft ruim 3.500 leningen in portefeuille. Aan de ene kant herfinancieren we 
zo meerdere kleinere schulden, anderzijds kijken we naar de hele schuldensituatie in een huishouden en 
verwijzen we zo nodig door naar curatieve schuldhulp. Voor Hagenaars met een eigen woning is er 
ondersteuning in de vorm van krediet en advies als de woning onbetaalbaar dreigt te worden. Ook het 
Haagse Pandhuis speelt een belangrijke rol in het beleid om problematische schulden zo vroeg mogelijk 
te signaleren.  
 

Advies, informatie en sociaal juridische diensten  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Sociaal raadslieden in een helpen burgers bij de beantwoording van vragen op 

sociaaljuridisch vlak 

5.987 0 5.987 

 
Advies, Informatie en sociaal juridische diensten 
Elk jaar behandelen sociaal raadslieden ruim 16.000 hulpvragen. De vragen van inwoners hebben 
voornamelijk betrekking op wonen, financiën, werk en sociale zekerheid en zorg. 
 
Verbonden partijen 
Er zijn twee partijen binnen programma 7 waarin de gemeente Den Haag een bestuurlijk en financieel 
belang heeft, te wetenWigo4it en de Stichting Werkbij. 
 Het doel van Wigo4it is om met de sociale diensten van de G4 als één partij op te treden bij 

hergebruik, ontwikkeling en gezamenlijk beheer van ICT-systemen.  

 Via de stichting Werkbij worden werknemers gedetacheerd bij bedrijven en instellingen, 
voornamelijk in de publieke sector. De organisatie bevindt zich in een afbouwfase en heeft ongeveer 
25 mensen op de payroll staan (2017). De opheffing van de organisatie staat voor eind 2018 gepland.  

 

  



75 
 
 

Verloop financiële overzichten 

 

 
 

 
 

 
 

 
Dit betreft een investering voor installaties bij de sociale werkplaats van de Haeghe Groep. 

 

  

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 595.462 579.046 577.841 580.987 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 595.462 579.046 577.841 580.987 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 44.294 27.490 27.974 34.593 34.593

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -1.047 -1.043 -1.039 -6.839

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 300 8.600 7.700 7.100 4.500

Neutrale mutaties in/tussen programma’s -22.838 -16.509 -13.946 -21.491 557.444

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 617.218 597.580 598.525 600.149 589.697

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 392.664 390.977 392.770 395.411 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 392.664 390.977 392.770 395.411 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) -1.706 -4.510 -6.026 -1.407 -1.407

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s -22.212 -14.850 -13.614 -19.029 375.882

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 368.746 371.617 373.130 374.975 374.475

Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten 15.425                            -                  6.000              9.425                       

15.425                      -              6.000          9.425                  

Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

Voorziening PWV 57 57

Voorziening Non-actieven 1.672 142 1.530

1.729 0 142 0 1.587

Investeringen

Investerings-

bedrag

Jaar van 

oplevering

Nog te 

realiseren 

vanaf 2019

Waarvan in 

2019

Waarvan 

gemeentelijk 

in 2019

Dak Haeghe Groep 130 2030 130 0 0

130 130 0 0

Totaal Begroting 2019 en verder
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2.8 Programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 
Coördinerend portefeuillehouder:  Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen 
 

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
 
Iedereen in Den Haag verdient goede, menselijke en betaalbare zorg. Jong of oud, rijk of arm, gezond of 
ziek: iedere Hagenaar kan rekenen op de zorg of ondersteuning die hij of zij nodig heeft. In de 
coalitieperiode willen we verder werk maken van de transformatie van de Wmo en Jeugd. We willen 
ontschotten en problematiek in samenhang en integraliteit aanpakken. We willen stevig inzetten op 
preventie en vroegtijdig signaleren. Ook zetten we in op toegankelijkheid. We willen jeugdhulp, zorg en 
ondersteuning laagdrempelig en dichtbij huis aanbieden. Door wijkgericht op een slimme manier 
algemene voorzieningen met duurdere maatwerkvoorzieningen én formele zorgstructuren met informele 
structureren te verbinden, zorgt de gemeente voor zo licht mogelijke passende zorg voor iedereen die 
dat nodig heeft.  
 
Historisch en toekomstig perspectief 
De jeugdzorg en de nieuwe Wmo-taken zijn sinds 2015, inclusief een bezuiniging door het rijk, 
gedecentraliseerd naar de gemeenten. Bij Jeugd gaat het om alle jeugdzorg, waaronder gesloten 
jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering en geestelijk gezondheidszorg. 
Bij Wmo gaat het voornamelijk om beschermd wonen en begeleiding (maatwerkarrangementen).  
 
Na de decentralisaties in 2015 is vooral ingezet op zorgcontinuïteit en het realiseren van een zachte 
landing. In 2015 en 2016 lukte het de gemeente met eigen extra middelen  de nieuwe taken ruim 
binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. In 2017 veranderde dat beeld. In 2018 zijn de 
rijksbezuinigingen in volle omvang voelbaar. N.a.v. het Rekenkamerrapport “Over de drempel’’ zijn 
nieuwe interventies door de raad gedaan in 2017 om de toegang tot de Wmo te verbeteren. Om de 
taken van de Wmo op een professioneel niveau dichtbij de burgers, in de wijken, uit te kunnen voeren, 
wordt het wijkgericht werken verder verbeterd.  In 2017 is ook geconstateerd dat het gebruik van 
jeugdhulp flink toeneemt. De nieuwe coalitie heeft voor de komende jaren € 16 mln. uitgetrokken 
(2018-2020) om tekorten in de toekomst te voorkomen door met name te investeren in preventieve 
maatregelen.  Jeugd en Wmo zijn beide open einde regelingen die inwoners recht op zorg verschaffen.  
De gemeente is hierbij afhankelijk van verwijzingen door externe partners en er is tevens landelijk 
discussie over de toereikendheid van het budget dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van deze 
taken. Verder tekent zich  een onvoorzien financieel gevolg van de harmonisatie van regionale tarieven 
voor jeugdhulp in 2018. Om de kosten in de komende jaren beter te kunnen beheersen, wordt bij de 
nieuwe aanbesteding 2020-2024  ingezet op strakkere voorwaarden. Ook wordt resultaatsturing- en 
bekostiging ingevoerd, zodat we meer gaan sturen op de kwaliteit en kosten van de jeugdhulp.   
 

In 2018 en verder wordt gewerkt aan het vormgeven van de transformatie van de Wmo, langs de 
genoemde lijnen volgens het coalitieakkoord.  
 
Per juli 2018 is de nieuwe uitvoeringsorganisatie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning gestart. 
Hiermee is een nadere stap gezet met het aanpakken van deze thema’s in integraliteit en in het 

wijkgericht werken.  Daarbij groeien we toe naar samenwerking in 0-100 teams. We zetten in op een 
werkwijze waarin onder meer CJG’s en jeugdteams, Wmo wijkteams, servicepunten XL, servicepunten 
arbeid, de buurthuizen van de toekomst en de GGZ-teams zoveel mogelijk de krachten bundelen.  
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Effectindicator Nulmeting 
2016 

Realisatie 
2017 

Begroting 
2018 

begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Zelfredzaamheid 
inwoners (*) 

89,4% 89,3% 90,0% 90,5% 91% 91,5% 91,5% 

Percentage Hagenaars 
18 jaar en ouder, met 
maatwerkvoorziening 
(**) 

7,3% 7,0% 7,2% 7,0% 6,8% 6,8% 6,8% 

Klantervaringsindicator 
(***) 

82% 83% 85% 87% 90% 90% 90% 

Percentage bereik 
kinderen 0-1 jaar door 
de 
jeugdgezondheidszorg 

98% 99% 95% 95% 95% 95% 95% 

Percentage bereik 
kinderen 4 -19 jaar 
door de 
jeugdgezondheidszorg 

87% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 

Bekendheidcijfers 
Centrum voor Jeugd en 
Gezin 

75% 82% 80% 85% 85% 85% 85% 

* Het percentage Hagenaars van 75 jaar en ouder dat nog thuis woont 

** Het percentage Hagenaars van 18 jaar en ouder dat een individuele maatwerkvoorziening heeft. Bron: Socrates. 

***Het percentage Wmo-cliënten dat aangeeft zich door de ondersteuning beter te kunnen redden. Bron: 
Cliëntervaringsonderzoek Wmo van BMC. 

 

Kengetal Kengetal Peildatum 
1/7/2017 

Aantal zwerfjongeren 385 

% kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen van 110 
procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm). 

22% 

% jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp  * 
 *Dit kengetal is hetzelfde als de beleidsindicator (Rijk) Jongeren met jeugdhulp 

 

 
De toelichting en de bronnen van alle indicatoren en kengetallen zijn opgenomen in bijlage 6.1. 

 
  

Beleidsindicatoren (Rijk) Eenheid Actuele peil datum

Jongeren met een delict voor de rechter                      % 12 t/m 21 jarigen                                             2,47%

Jongeren met jeugdhulp                           % van alle jongeren tot 18 jaar                                                                    13,9%

Jongeren met jeugdbescherming            %  van alle jongeren tot 18 

jaar                                                                     
1,0%

Jongeren  met jeugdreclassering             % van alle jongeren van 12 tot 

23 jaar                                                                   
0,7%
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Programma op hoofdlijnen 

 
 

  
Twee derde van de lasten van dit programma bestaat uit open einde regelingen voor de Wmo en Jeugd 
(66%). Dit betreft met name de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd (huishoudelijke hulp, Taxibus, 
aanpassing woningen, specialistische jeugdhulp e.d.). 
Het resterende derde deel bestaat uit vier onderdelen, waarvan Participatie en preventie (14%) en 
Volksgezondheid de grootste zijn (12%). 
 
Circa 90% van de baten bestaat uit algemene middelen van de gemeente zelf. Circa 5% bestaat uit een 
bijdrage van de Gemeenschappelijke Regeling Haaglanden (GGD en VT) als vergoeding voor de 
uitvoeringsorganisatie van Den Haag. Het restant is verdeeld over verschillende posten, zoals eigen 
bijdragen (1%) en vergoedingen van verzekeraars voor de ambulance organisatie (2%). 
 

Wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten in 2019? 
 

Hierna wordt eerst ingegaan op de belangrijkste overkoepelende thema’s binnen het programma. 
Daarna wordt ingegaan op de specifieke activiteiten.  
 
Doorontwikkeling uitvoeringsorganisatie Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning 
In juli 2018 is de gemeente gestart met één uitvoeringsorganisatie voor de Jeugd en Maatschappelijke 
Ondersteuning. Hiermee is één organisatieonderdeel verantwoordelijk geworden voor de 
uitvoeringstaken rondom Jeugd en de Wmo. Met het keukentafelgesprek biedt de gemeente 
cliëntgerichte dienstverlening en wordt samen met de burger gekeken welke oplossingen passend zijn. 

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten         518.199         507.450         499.582         497.072         494.007 

Baten           61.367           53.949           53.922           53.922           53.922 

Saldo exclusief reserves         456.832         453.501         445.660         443.150         440.085 

Dotaties                 -                   -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen            4.050            1.250            1.250            1.250                 -   

Saldo inclusief reserves      452.782      452.251      444.410      441.900      440.085 

Saldo incidentele baten en lasten          -12.561           -6.750           -4.750              -750              -200 

Structureel saldo programma      440.221      445.501      439.660      441.150      439.885 

Begroting

66% 
13% 

12% 

6% 2% 1% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Gespecialiseerde zorg en 
ondersteuning €332,8mln. 

Participatie en Preventie 

€66,3mln. 

Volksgezondheid 

€60,2mln. 

Veiligheid en bescherming 

€31,9mln. 

Toegang tot hulp en 

ondersteuning €11,5mln. 

Overige activiteiten 

€4,8mln. 

 507 mln. 

89% 

5% 
3% 

1% 1% 
1% 

Samenstelling dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Algemene middelen 

€452,3mln. 

Deelnemers 
Gemeenschappelijke 
Regeling €26,6mln. 
Declaratie 

ambulanceritten 
€12,9mln. 
Eigen bijdrage €6,4mln. 

Huren €5,5mln. 

Overige €3,6mln. 

507 mln. 
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De preventieve ondersteuning, zorg en jeugdhulp wordt daardoor laagdrempelig, wijkgericht en dichtbij 

huis aangeboden. In 2019 wordt, door middel van een uitvoeringsprogramma, verder gewerkt aan het 
optimaliseren van de werkwijze van de nieuwe organisatie en aan het verder integreren van de 
dienstverlening naar van 0-100 teams, waar alle Haagse inwoners van jong tot oud terecht kunnen. 
Hierbij wordt ook de verbinding  gezocht met andere beleidsterreinen zoals schuldhulpverlening, 
onderwijs en sport. 
 
Inkoop integraal ondersteuningsaanbod 
De gemeente wil de aangeboden zorg verder integreren en beter op elkaar afstemmen. Daarom wordt 
in 2019 gestart met de aanbesteding t.b.v. een integraal ondersteuningsaanbod voor de Wmo. De 
maatwerkarrangementen worden vanaf 2020 uitgebreid met beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang. In de aanbesteding is ook expliciet aandacht voor jongeren van 16 tot 23 jaar. Er komt een 
logische verbinding tussen Jeugd en Wmo waardoor er een soepele overgang van jeugd naar 
volwassenheid kan worden gerealiseerd met een doorgaande lijn van ondersteuning.  
 

De gemeente stimuleert dat inwoners zich verantwoordelijk voelen en eigenaar zijn van de manier 
waarop zorg en ondersteuning in hun eigen wijk of buurt is georganiseerd. Het beleid is gericht op het 
verhogen van de zelfredzaamheid van inwoners. Dat stimuleren we door de inzet van algemene en 
maatwerkvoorzieningen en door het benutten van het sociale netwerk van inwoners. Verhoging van de 
zelfredzaamheid levert een bijdrage aan het langer zelfstandig blijven wonen.  
 
De verschillende vormen van doelgroepenvervoer, zoals bijvoorbeeld de Taxibus en vervoer van en naar 
dagbesteding, gaan we waar mogelijk harmoniseren. Medio 2019 loopt het contract met de huidige 
vervoerder van de Taxibus af en wordt er een nieuw contract aanbesteed. 
 
Transformatie Jeugd 
De  gemeente zet in 2019 de volgende (transformatie)doelen:  
1. Meer uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugd en ouders. 
2. Demedicaliseren, normaliseren en betere preventie. 

3. Eerder passende hulp aan gezinnen bieden: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. 
4. Integrale hulp bieden aan gezinnen volgens het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur. 
5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden. 
6. Versterken van de samenhang met (passend) onderwijs. 
 
Deze doelen worden opgepakt in lijn met het coalitieakkoord. De vernieuwing van de inkoop van de 
jeugdhulp draagt bij aan bovenstaande doelen. In 2019 wordt de nieuwe inkoop van de gespecialiseerde 
jeugdhulp afgerond. Daardoor kan vanaf 2020 gewerkt worden volgens nieuwe inkoopcontracten die 
uitgaan van resultaatbekostiging.  

 

1. Eigenaarschap, participatie, preventie en vroegsignalering 
 

Preventief Jeugdbeleid Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van 

lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling van 

jeugdigen ongunstig kunnen beïnvloeden 

 

18.755 0 18.755 

 
De gemeente stimuleert dat inwoners zich verantwoordelijk voelen en eigenaar zijn van de manier 
waarop zorg en ondersteuning in hun eigen wijk of buurt is georganiseerd. Volwaardig meedoen van 
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iedere Hagenaar, ongeacht gender, seksuele geaardheid, leeftijd of beperking, staat centraal in het 

beleid. 
 
Rechten, talenten en meedoen 
De doelstellingen op de gebieden van kinderrechten, talentontwikkeling en jeugdparticipatie liggen 
verankerd in het beleidsplan 2018-2020 ‘Haagse jeugd, samen aan zet’. De gemeente zet in op het 
borgen van de kinderrechten, waarbij het belangrijk is dat de kinderen hun rechten kennen en zij 
tegelijkertijd krijgen waar zij recht op hebben. Voor wat de talentontwikkeling betreft, investeert de 
gemeente in initiatieven die o.a. gericht zijn op persoonlijke groei en het nemen van 
verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving. Voor het meedoen in de samenleven en het behouden 
van regie over het eigen leven, creëert de gemeente randvoorwaarden door bijvoorbeeld de 
weerbaarheid van jongeren met een lichtverstandelijke beperking te bevorderen middels een preventief 
trainingsaanbod. 
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

De rechten van Haagse jeugdigen zijn geborgd 
 Kinderen en jongeren kunnen ook in 2019 gratis en anoniem juridisch advies en hulp krijgen bij de 

Kinder- en Jongerenrechtswinkel.  

 Jeugdigen worden tijdens het scholierendebat met minimaal 10 middelbare scholen gestimuleerd om 
zelf hun rechten te kennen en bewust te zijn van de mogelijkheden om voor deze rechten op te 
komen.  

 
Haagse jeugd benut kansen en ontwikkelt talenten 
 In The Hague Youth Factory krijgen initiatieven en ideeën van jeugd meer ruimte en vorm. Ook 

wordt cultuur- en jongerenparticipatie bevorderd. 

 Via vakantieactiviteiten wordt een leerrijke omgeving geboden waar jeugdigen met diverse 
achtergronden uit verschillende wijken elkaar ontmoeten.  

 
Haagse jeugdigen en ouders zijn veerkrachtig en doen mee 
 Door de inzet van de Crownies in wijken bevordert de gemeente bij ongeveer 500 jeugdigen het 

maatschappelijk bewustzijn en de betrokkenheid bij hun eigen wijk of stadsdeel. 

 Bij het Jongeren Informatie Punt (JIP) kunnen jongeren terecht met allerlei vragen over school, 
werk, huisvesting en relaties. We verwachten dat het JIP ongeveer 6.000 jongeren bereikt met 
persoonlijk contact, spreekuren en voorlichtingen, naast de ongeveer 30.000 bezoekers op hun 
website. 

 De Vreedzame wijk wordt in twee wijken verder doorontwikkeld.  
 
Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin 
De Haagse jeugd groeit veilig en gezond op in een omgeving die daaraan bijdraagt. Om dit mogelijk te 
maken is er in elk stadsdeel een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor alle vragen over gezond 
opgroeien en opvoeden. Elk CJG biedt drie basisfuncties: jeugdgezondheidszorg (JGZ), informatie & 
advies en gezinscoaching. Het CJG werkt in de nabijheid van jeugd en ouders, samen met partners in de 
wijken, waaronder scholen, huisartsen, verloskundigenpraktijken, welzijnsorganisaties en 
vrijwilligersorganisaties. Het schoolmaatschappelijk werk-plus (SMW+) wordt in 2019 aanbesteed, 
waarmee de aansluiting tussen het onderwijs en het CJG verder geoptimaliseerd kan worden. In 2019 
wordt het CJG doorontwikkeld: het preventieve aanbod wordt meer ingezet ten behoeve van vragen uit 
het stadsdeel, scholen en inwoners. Daarvoor zet het CJG in op een sterk preventief netwerk. De 
dienstverlening sluit beter aan op de diversiteit van de stad, waarbij er meer aandacht is voor lage 
taalvaardigheid, cultuursensitief werken en inzet van zelforganisaties, vrijwilligers en maatschappelijke 
ondernemers.  
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Risico’s vroeg signaleren  
De ambitie van de gemeente is om zo vroeg mogelijk ontwikkelingsrisico’s bij kinderen te ontdekken en 
tijdig te kunnen helpen. Vroeg-signalering kan gaan over ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblematiek, 
radicalisering, verslavingen van ouders en over ongunstige opvoedsituaties zoals armoede, complexe 
scheidingen en schulden. Daarnaast gaat het ook om het herkennen van LVB-problematiek, 
loverboyproblematiek, huiselijk geweld en kindermishandeling. Een belangrijke plek waar risico’s 
gesignaleerd kunnen worden, is binnen het onderwijs. 
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 Een trainingsaanbod ontwikkelen voor professionals rond het signaleren en melden van problemen 
en het wegnemen van handelingsverlegenheid. 

 Gezinsgerichte aanpak verankeren in de werkwijze van professionals van het CJG. 

 Borging van de samenwerking met huisartsen en het team Integrale vroeghulp. 

 Borging van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, kindcheck en verwijsindex. 

 Tijdige en gezinsgericht hulp voor kinderen van ouders met psychische problemen of kinderen van 
verslaafde ouders. 

 Weerbaarheidstrainingen en trainingen sociale vaardigheden in het onderwijs, voor kinderen die 
opgroeien in ongunstige opvoedsituaties en kinderen die met beginnende psychische klachten 
kampen. 

 
De verloskundige/gynaecoloog, huisarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg zorgen samen voor een 
gezonde start voor elke pasgeborene. Samen werken ze aan het doel om de perinatale sterfte te 
verminderen. In 2019 zal de aanpak zich verbreden conform het plan “kansrijke start voor elk kind“ van 
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast worden aanstaande ouders voorbereid op 
de rol van ouder. Hier geven verloskundigen en het CJG in samenwerking invulling aan.  
 

Participatie en informele hulp Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Participatie bevorderen 28.036 1.250 26.786 

 
Door middel van participatie en informele hulp wordt de participatie van burgers in de stad bevorderd 
en worden informele netwerken ondersteund. Burgers worden gestimuleerd gebruik te maken van 
netwerken om zelf hun zaken te regelen en daarin is het hebben van een sociaal netwerk onontbeerlijk. 
Deze inzet levert een bijdrage aan de verschuiving van zware zorg naar lichtere vormen van 
ondersteuning.  
 
Door het bevorderen van vrijwilligerswerk en het ondersteunen van mantelzorgers kan de zorg en 
ondersteuning dicht bij burgers plaatsvinden. Door middel van de buurthuizen van de toekomst 
faciliteert de gemeente dat organisaties en inwoners dichtbij de burgers activiteiten kunnen organiseren 
en deze mee kunnen laten doen in de wijk en samenleving. Het ouderenbeleid zorgt dat ouderen zoveel 
mogelijk geactiveerd en gestimuleerd worden en dat deze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen. Op zeventien Servicepunten XL worden inwoners geïnformeerd en dichtbij begeleid bij 
vragen over wonen, werken, jeugd, vrijwilligerswerk, zorg en ondersteuning. De gemeente is één van de 
veertien koplopers op het gebied van cliëntondersteuning. Hieronder worden de belangrijkste doelen en 
activiteiten toegelicht: 
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Bevorderen van actieve inzet van vrijwilligers en mantelzorgers  
De gemeente stimuleert Hagenaars vrijwilliger te worden en te blijven en faciliteert 
vrijwilligers(organisaties) in het uitvoeren van hun taken. Haagse mantelzorgers worden erkend en 
gewaardeerd en overbelaste mantelzorgers worden eerder opgespoord en beter ondersteund.  
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 Het organiseren van een stedelijk dekkend netwerk van vrijwilligersorganisaties op het gebied van 
thuisadministratie. In samenwerking met maatschappelijke organisaties werken we aan één portal 
voor thuisadministratie. 

 Het verder laten aansluiten van de Wmo op het werk van levensbeschouwelijke organisaties door 
het uitbouwen van een netwerk van levensbeschouwelijke organisaties met Wmo-partners zoals de 
sociale wijkteams/MDA teams.   

 Het informatieaanbod op www.denhaagmantelzorg.nl vergroten. We mikken op 25.000 unieke 
bezoekers en 3.500 mantelzorgers die een bestelling doen in de webwinkel. 

 De gemeente ondersteunt diverse zorg- en welzijnsactiviteiten die gericht zijn op het vinden, 

informeren, ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Doel: 2.000 mantelzorgers worden 

ondersteund door de taskforce Mantelzorg. 
 
Bevorderen van de participatie van ouderen en mensen met een beperking  
Het actieprogramma Den Haag seniorvriendelijke stad richt zich op de kwaliteit van leven, vitaliteit en 
eenzaamheid. Hiervoor zet de gemeente onder andere ouderenconsulenten in en worden verschillende 
initiatieven ontplooid. Daarnaast is het één van de collegeprioriteiten om in te zetten op de bestrijding 
van eenzaamheid. Hiervoor wordt een integrale eenzaamheidsaanpak voorbereid (actieplan 
Eenzaamheid). Het college heeft hiervoor 0,5 mln. beschikbaar gesteld. 
 
Het beleidskader ‘Sterk zijn Hagenaars met een beperking’ 2016-2019 (RIS 293265) neemt een aantal 
specifieke standaardregels van het VN-verdrag (Agenda 22) als vertrekpunt voor het beleid.  
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 Versterking van het initiatief in de stad op basis van wat ouderen belangrijk vinden. Het platform 
Seniorvriendelijke stad zorgt hierbij voor positieve aandacht voor het ouder worden en het 
ouderenbelang. 

 Activiteiten voor versterking van het waardig ouder worden, voor verlaging van de eenzaamheid en 
het vergroten van kansen voor geluk en vitaliteit door middel van de community tegen 
eenzaamheid (actieplan Eenzaamheid), Lief & leedstraatjes, levensverhalen en Vraag elkaar-cafés. 

 De opzet van dementievriendelijke wijken door het project Haags ontmoeten en het verder 
ontwikkelen van cultuur- en sportparticipatie voor ouderen.  

 De gemeente zet de subsidieregeling Toegankelijkheid (RIS 295988) voort voor maatschappelijke 
organisaties om fysieke, digitale of sociale toegankelijkheid te verbeteren.  

 De gemeente reikt de Onbeperkt 070-prijs uit om positieve beeldvorming en bejegening van 
mensen met een beperking te stimuleren. 

 Voor cliënten met een licht verstandelijke beperking die dat nodig hebben, is opvang in een tijdelijk 
beschermende woonomgeving mogelijk. De gemeente onderzoekt hoe deze vorm van ondersteuning 

meegenomen kan worden in de nieuwe aanbesteding Wmo in 2020.  
 

Welzijnswerk Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Bevorderen van de sociale samenhang en toegankelijkheid van diensten en 

ruimten (Buurthuis van de toekomst)  

 

13.153 0 13.153 

 

http://www.denhaagmantelzorg.nl/
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De gemeente subsidieert Haagse welzijnsorganisaties voor het leveren van welzijnswerk, waaronder 

algemene maatschappelijke ondersteuning. In 2019 subsidieert Den Haag vier Haagse 
welzijnsorganisaties VOOR Welzijn, MOOI, Zebra en Welzijn Scheveningen voor onder meer het 
leveren van algemene maatschappelijke ondersteuning.  
Vanaf 2019 en verder wordt het algehele welzijnsbeleid doorgelicht en geherstructureerd voor  €1 mln. 
oplopend naar €8 mln. in 2022. Tevens wordt welzijn effectiever en kleinschaliger georganiseerd voor 
€2,5 mln. Door deze herstructurering krijgen kleinschalige, innovatieve, wijkgerichte initiatieven meer 
ruimte. De subsidiesystematiek wordt eenvoudiger, flexibeler en meer gericht op resultaat. 
 

Emancipatie  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Bevorderen van economische zelfstandigheid,  sociale acceptatie en het 
bevorderen van het emancipatieproces. 

1.241 0 1.241 

 
De gemeente ondersteunt in 2019 tal van activiteiten op dit vlak, zoals: begeleiding van vrouwen naar 
werk, begeleiding van vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, internationale 
vrouwendag, debatten, voorlichtingsbijeenkomsten en dialoogsessies, werkzaamheden van het COC, de 
coming out-dag en de inzet van emancipatie-ambassadeurs. Daarnaast begeleidt Stichting Yasmin 350 
vrouwen naar onderwijs en werk en geeft COC Haaglanden 150 voorlichtingslessen over seksuele 
diversiteit op scholen. 
 

2. Toegang tot hulp en ondersteuning 
 

Jeugdteams Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Gezinsbegeleiding bieden 11.421 0 11.421 

 
De in 2018 opgerichte uitvoeringsorganisatie voor de Jeugd en maatschappelijke ondersteuning  (JMO) 
wordt in 2019 doorontwikkeld. De organisatie wordt wijkgerichter en brengt een verdere integratie van 
de jeugdteams en de wijkteams met zich mee. We groeien toe naar samenwerking in 0-100 teams, 
teams voor mensen van alle leeftijden  
 
Wmo-wijkteams, jeugdteams en MDA-teams 
In 2019 worden in Den Haag vijftien Wmo-wijkteams. Iedere Hagenaar kan dichtbij huis een melding 
van een ondersteuningsbehoefte doen. Voor complexe problematiek schaalt elk wijkteam op naar één  
van de tien multidisciplinaire aanpak-teams (MDA-team) die in 2018 zijn opgezet. Dit team bestaat uit 
experts van de Wmo, Jeugd, ggz, werk & inkomen, daklozenzorg, welzijn en schuldhulpverlening. Het 
team stelt een integraal plan van aanpak op en zorgt voor uitvoering van dit plan.  
 
In de jeugdteams in Den Haag zitten gezinscoaches met verschillende expertises die werken binnen het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij bieden ambulante hulp, zorgcoördinatie en verzorgen de toeleiding 
naar de gespecialiseerde jeugdhulp en de jeugdbescherming en jeugdreclassering.  
 
In elk stadsdeel is een Centrum voor Jeugd en Gezin: totaal tien. In totaal zijn er twintig jeugdteams op 
stadsdeelniveau actief. Daarnaast zijn er zes teams met een specifieke taak/doelgroep die voor de hele 
stad werken: twee voortgezet onderwijs-teams, een persoonsgebonden budget-team, een stedelijk team 
risicogroepen en een veilig verder-team voor huishoudens (met en zonder kinderen) waarbij sprake is 
van huiselijk geweld.  
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3.  Gespecialiseerde zorg en ondersteuning 
 
Innovatie Wmo 
In 2018 is een zorginnovatiefonds opgericht. Met dit fonds, zullen innovaties worden gefinancierd 
waarmee de Wmo-zorg goedkoper en/of met een hogere kwaliteit aan de burger kunnen worden 
aangeboden en kan de toename van de zorggroei op langere termijn deels worden opgevangen. 
Daarnaast wil  Den Haag de maatwerkarrangementen Wmo vernieuwen en meer aan laten sluiten op 
de wensen en behoefte van de inwoners. In 2019 gaan we door met de stimuleringsopdracht om meer 
samenhang en samenwerking te realiseren tussen gecontracteerde aanbieders, maar ook met de 
algemene voorzieningen, de welzijnsorganisaties en bewonersinitiatieven.  
 
Oudere inwoners kennen een toenemende kans op kwetsbaarheid waardoor zelfstandig thuis wonen 
lastiger wordt en meer ondersteuning vereist. De speerpunten van het programma Zorg & innovatie iZi 
Gezond Lang Thuis’ zijn:  

 Het vergroten van het bewustzijn omtrent de kansen van digitale gezondheidstechnologie (eHealth).  

 Het verbeteren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van digitale gezondheidstechnologie 
voor inwoners, mantelzorgers en zorgprofessionals.  

 Het verbeteren van de continuïteit van zorginnovatie in Den Haag, zodat verdere ontwikkeling en 
verbetering van gezondheidstechnologie gedragen wordt door de markt. 
 

Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 Verzelfstandiging en uitbreiding van de iZi-community voor senioren in de stad.  

 Coördinatie van gezondheidstechnologiepilots met inwoners, leveranciers en partners in de stad 
(welzijn, wonen, zorg). 

 
Innovatie jeugdhulp  
De H10-gemeenten (de tien gemeenten in de regio die samenwerken op het gebied van de inkoop van 
jeugdhulp) willen innovaties in de jeugdhulp blijven stimuleren. Van de jeugdhulpmiddelen wordt 
jaarlijks € 0,5 miljoen ingezet ten behoeve van het innovatiefonds. Daarnaast loopt in 2019 het 
regionaal actieplan Jeugdhulp in gezinsvormen door (RIS 299342). Jeugdigen hebben recht op veilig 
opgroeien, bij voorkeur in het eigen gezin. Maar als dit niet mogelijk is, kan een jeugdige buiten het 
gezin worden opgevangen, bijvoorbeeld via deeltijd-pleegzorg, een steungezin of een pleeggezin. Het 
actieplan bevat concrete acties gericht op het verstevigen van de positie van jeugdigen, traumasensitief 
werken, het realiseren van geschikte woonvoorzieningen en het ondersteunen van opvoeders. Om de 
transformatie in 2019 en daarna meer te stimuleren, investeert de gemeente in verschillende innovatieve 
initiatieven rondom: 

 Verschuiving van zwaardere hulp naar lichtere vormen van hulp.  

 Meer ruimte bieden aan de professional. 

 Het ontwikkelen van onderwijs-jeugdhulparrangementen.  

 Het opzetten van passende kinderopvang. 

 Het beleggen van goede regie (één gezin, één plan, één regisseur). 

 Betere samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders om hulp te verlenen in gezinnen met complexe 
problematiek.  
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Jeugdhulp 

 
 
Specialistische jeugdhulp  
Momenteel leveren circa 175 jeugdhulpinstellingen specialistische jeugdhulp aan circa 12.000 cliënten. 
Dit is inclusief jeugdreclassering en jeugdbescherming. De jeugdhulp wordt doorontwikkeld en de 
transformatiedoelen van de Jeugdwet zijn, samen met de sturing op kosten, voor de gemeente de 
belangrijkste basisprincipes. In de transformatie wordt ingezet op lichtere hulpvormen in plaats van 
zwaardere jeugdhulp. Hiervoor wordt geïnvesteerd in innovatieve projecten. 
 
De gemeente vraagt van de jeugdhulpaanbieders om te werken vanuit de hulpvraag, de oorzaak van de 
problematiek en de totale situatie van de jeugdige en het gezin.  
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 
De specialistische jeugdhulp toegankelijker maken 
 Wachtlijsten terugdringen en de bereikbaarheid van de jeugdhulp verbeteren. 

 Administratieve lasten voor professionals/aanbieders verminderen. 

 Samen met jeugdhulpaanbieders werken aan het verbeteren van het imago van de jeugdhulp. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van ervaringen van jeugdigen en ouders. 

 Het Innovatiefonds jeugdhulp en de Innovatieagenda jeugdhulp voortzetten. 
 
Ondersteuning kwetsbare jongeren 
Om kwetsbare jongeren beter te ondersteunen en hen in de overgang naar volwassenheid de juiste 
ondersteuning te kunnen bieden, start de gemeente in 2019 met een lokale aanbesteding Wmo. De 
gemeente verwacht dat veel jeugdhulpaanbieders gaan inschrijven op de lokale aanbesteding Wmo, 
waardoor in de hulp en ondersteuning aan kwetsbare jongeren vanaf 2020 veel meer continuïteit 
ontstaat. Zoals eerder vermeld, gaat de gemeente verder met de integratie van de jeugdteams en de 
Wmo-wijkteams. Op deze manier kan de gemeente in de wijken van Den Haag geïntegreerde 
dienstverlening bieden aan kwetsbare jongeren. 
 
Wat zijn de activiteiten in 2019?  

 De Wmo-voorzieningen passender maken voor kwetsbare jongeren, middels een lokale 
aanbesteding Wmo, waarin de hulp en ondersteuning voor kwetsbare jongeren tussen 16 en 23 jaar 
wordt opgenomen. 

 Een uitvoeringsprogramma instellen om de jeugdteams en de Wmo-wijkteams verder te integreren.  
 

Activiteit Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo*

Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) Jeugdhulpverlening 83.105 0 83.105

Geëscaleerde zorg 18- Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van 

de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- exclusief 

kinderbescherming 

13.042 0 13.042

Totaal 96.147 0 96.147

Wat mag het kosten (€1.000)
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Maatwerkarrangement (zorg in natura)  
Het contract voor maatwerkarrangement is resultaat gestuurd ingekocht voor drie jaar en loopt eind 

2019 af. In 2019 wordt met een aanbesteding een nieuwe opdracht in de markt gezet. In het nieuw te 
sluiten contract wil de gemeente er met ontschotting en integraliteit voor zorgen dat problematiek in 
samenhang wordt aangepakt. Daarom wordt verkend hoe de Wmo samen met beschermd wonen en de 
maatschappelijke opvang in samenhang en op resultaat kunnen worden ingekocht. Ook onderzoeken we 
in hoeverre het mogelijk is om Jeugdwet hierin mee te nemen. 
 
Eigen bijdragen   
In Den Haag wordt alleen een eigen bijdrage gerekend voor de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke 
hulp, de taxibus en beschermd wonen. Wmo-voorzieningen als vervoer, woningaanpassingen en 
scootmobielen zijn vrijgesteld van de eigen bijdrage. Als het abonnementstarief in 2019 wordt 
ingevoerd, betalen alle huishoudens die gebruikmaken van een Wmo-maatwerkvoorziening hetzelfde 
bedrag van € 17,50 per 4 weken als eigen bijdrage. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de 
gemeente ervoor zal zorgen dat mensen met een minimuminkomen niet méér gaan betalen voor de 
eigen bijdrage Wmo. 
 
Taxibus en hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten  
De gemeente ondersteunt Hagenaars met een beperking als ze niet voldoende mobiel zijn. Dit doet de 
gemeente via maatwerkvoorzieningen (taxibus, scootmobielen en rolstoelen) en algemene voorzieningen 
zoals de wijkbus.  
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 We willen de groeiende vraag naar vervoersvoorzieningen slimmer en efficiënter organiseren. In 
overeenstemming met het coalitieakkoord  bereiden we daarom in 2019 een 
doelgroepenvervoerscontract voor waarin de taxibus, dagbesteding, leerlingenvervoer, 
jeugdwetvervoer en Wsw-vervoer vanaf 2020 worden samengebracht.  

 In aanloop naar dat integrale contract voegen we in 2019 de taxibus en het dagbestedingsvervoer 
samen.  

 Ook nemen we in 2019 de eerste stappen om een stadsbreed dekkend netwerk van scootmobiels op 
te zetten, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. 

 
Woonvoorzieningen ouderen en mensen met een beperking  
Om mensen langer zelfstandig te laten wonen, kunnen ouderen en mensen met een beperking op grond 
van de Wmo aanpassingen in de woning laten doen, zoals trapliften, het verwijderen van drempels en 
aanpassingen van badkamers en keukens. Soms stuit het aanpassen van woningen op belemmerende 

Maatwerkvoorzieningen

Activiteit Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo*

Maatwerkarrangement ZIN Leveren van maatwerkarrangementen in 

natura aan burgers in het kader van de Wmo 

2015

78.992 183 78.809

Vervoer taxibus Aanbieden van taxibus in het kader van de 

Wmo 2015

9.938 0 9.938

 Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten Aanbieden van vervoersvoorzieningen voor 

burgers in het kader van de Wmo 2015

14.787 0 14.787

Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten Aanbieden van woonvoorzieningen voor 

burgers in het kader van de Wmo 2015

9.183 0 9.183

Totaal Maatwerkvoorzieningen, exclusief eigen 

bijdragen
112.900 183 112.717

Eigen bijdragen WMO

Innen van een eigen bijdrage uit hoofde van 

de Wmo 2015.
0 6.437 -6.437

112.900 6.620 106.280

Wat mag het kosten (€1.000)

Totaal Maatwerkvoorzieningen, inclusief eigen bijdragen Beschermd wonen
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regels  Zo kunnen bij de plaatsing van trapliften of scootmobielstallingen brandweervoorschriften 

belemmerd werken.  
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden om een subsidieregeling op te zetten voor collectieve en 
preventieve woningaanpassingen in wooncomplexen. 

 
Persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorzieningen en jeugd 

 
 
Met een persoonsgebonden budget kunnen mensen voor zichzelf ondersteuning op maat inkopen, zoals 
een maatwerkarrangement of beschermd wonen. 
Ouders kunnen – als dat passender is – een pgb aanvragen waarmee zij voor zichzelf of professionele 
hulp voor hun kind zelf kunnen inkopen. Hiermee krijgen burgers meer regie over de hulp. Voor het 
eerst sinds 2015 zijn de tarieven voor een persoonsgebonden budget voor jeugd gewijzigd en 
marktconform gemaakt. Bij de Wmo waren tarieven al marktconform. Dit leidt op termijn tot hogere 
toekenningen. Momenteel hebben circa 350 jeugdigen een persoonsgebonden budget op basis van de 
Jeugdwet.  
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 We onderzoeken, naar aanleiding van het coalitieakkoord, de mogelijkheid om tot een integraal 
persoonsgebonden budget Jeugdhulp/Wmo te komen zodat Hagenaars hun zorg en ondersteuning 
in samenhang kunnen inkopen. 

 

Beschermd wonen en GGZ Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Vorm van wonen en ondersteuning aanbieden vanwege psychiatrische 
problematiek en/of verslavingsproblematiek 

91.377 1.214 90.163 

 
Beschermd wonen 
Den Haag wil de zorg en ondersteuningsstructuur versterken, om mensen met een ernstig psychische 
aandoeningen passende zorg en ondersteuning te bieden in hun eigen woonomgeving. Met een 
ondersteuningsaanbod op maat kan uitstroom plaatsvinden vanuit beschermende naar meer zelfstandige 
woonvormen. Zes kernaanbieders en een aantal ‘sectorvreemde’ partijen voeren beschermd wonen uit. 
Aan ongeveer 1.200 cliënten wordt jaarlijks zorg geboden. Een kleine 300 cliënten regelt zelf hun zorg 
via een persoonsgebonden budget. Kansen worden benut om voor zowel vastgoed als voor beschermd 
wonen nieuwe woon-zorgconcepten te ontwikkelen. 
 
In 2019 wordt met een sluitende aanpak wordt voor mensen met verward gedrag (RIS 299305) ingezet 
op vroegtijdige signalering en het voorkomen en beperken van leed. Dat gebeurt aan de hand van negen 
bouwstenen (zoals vroegtijdige signalering, melding, beoordeling en risicotaxatie en toeleiding) die 
verder worden ontwikkeld.  
 

Activiteit Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo*

PGB Jeugdhulp (OCW) Burgers in staat stellen zelf de noodzakelijk 

jeugdzorg in te schakelen en te organiseren
5.044 0 5.044

Maatwerkarrangementen PGB Verstrekken van PGB's in het kader van de 

Wmo 2015
9.665 0 9.665

Totaal 14.709 0 14.709

Wat mag het kosten (€1.000)
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Door een  actieve aanpak van vroegsignalering, preventie, toeleiding en ondersteuning  uitgevoerd door 

de 14 gespecialiseerde ggz wijkteams, worden kwetsbare burgers met een ernstige psychische 
aandoening, bereikt en toegeleid naar behandeling en ondersteuningstrajecten. Het gaat om burgers die 
zelf geen actieve hulpvraag hebben of zorg mijden. Met deze aansluitende keten van zorg en 
ondersteuning wordt zelfstandig wonen in de wijk mogelijk gemaakt. De teams kunnen, bij de invoering 
van de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in 2020, een belangrijke rol vervullen bij de groter 
wordende gemeentelijke verantwoordelijkheid bij aanwijzingen van gedwongen behandelingen. 
 

Maatschappelijke opvang Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Zelfredzaamheid maximaliseren, re-integratie in de samenleving en 
verbeteren van gezondheid van de dak-en thuislozen. 

22.723 0 22.723 

 
In de maatschappelijke opvang wordt dak en thuislozen zonder dak boven hun hoofd tijdelijk verblijf 
geboden gekoppeld aan zorg en ondersteuning. De maatschappelijke opvang kent nu een kleine 1.800 
cliënten. Verwacht mag worden dat dit aantal in 2019 ook aanwezig is of iets stijgt. Vier partijen in 
Den Haag bieden maatschappelijke opvang. Naar aanleiding van het onderzoek Van de straat van de 
Haagse rekenkamer (RIS 298871) en het grote belang dat de raad aan deze problematiek hecht, is een 
plan van aanpak opgesteld dat vanaf 2019 wordt uitgevoerd. De maatschappelijke opvang krijgt hiermee 
de komende jaren op een groot aantal onderdelen een forse kwaliteitsimpuls. Een groot probleem is 
onder meer dat de doorstroom bij de maatschappelijke opvang (maar ook bij beschermd wonen) 
stagneert. Het college vindt het van groot belang dat mensen kunnen doorstromen, uiteraard met de 
zorg en begeleiding die zij nodig hebben. We gaan zorgen voor voldoende woningen voor deze 
doelgroep. Voor de kwaliteitsimpuls Maatschappelijke opvang stelt het coalitieakkoord structureel € 4,5 
mln. beschikbaar. 
 

4. Veiligheid en bescherming 
 
De doelstelling van het beleid is om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, zo snel 

mogelijk te herkennen en te stoppen en de schade en het gevolg ervan te beperken. 
 
Huiselijk geweld, kinderbescherming en Veilig Thuis 

 
 
Veilig Thuis / huiselijk geweld 
Veilig Thuis Haaglanden is met ingang van 2018 ondergebracht in de Gemeenschappelijke regeling  
GGD en VT Haaglanden. VT Haaglanden is voor negen gemeenten het centrale meldpunt voor advies 
en melding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze gemeenschappelijke regeling  is 
organisatorisch ondergebracht bij de gemeente Den Haag en voert uit wat de deelnemende gemeenten 
gezamenlijk overeenkomen. Het aandeel van Den Haag wordt gefinancierd uit de begroting van 
Huiselijk geweld en Kinderbescherming (€  7,0 mln.).  
 
De gezamenlijke ambities voor de jaren 2019-2022 staan in de Regiovisie aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling 2019–2022, die eind 2018 wordt gepresenteerd. 
 

Activiteit Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo*

Huiselijk geweld
Het vroegtijdig signaleren en voorkomen van huiselijk 

geweld en ondersteunen van slachtoffers
18.003 80 17.923

Kinderbescherming
Het zo vroeg mogelijk aanpakken van 

kindermishandeling
13.859 0 13.859

Uitvoeringskosten Veilig Thuis Huiselijk geweld en kindermishandeling 8.340 11.337 -2.997

TOTAAL 40.202 11.417 28.785

Wat mag het kosten (€1.000)
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In 2018 heeft Veilig Thuis Haaglanden een grote inspanning geleverd om de sterke volumegroei (zowel 

meldingen als adviezen) het hoofd te bieden. In de tweede helft van 2018 wordt geanalyseerd wat de 
gevolgen van de volumegroei zijn voor 2019. Door de toename van het aantal meldingen is het nu al 
duidelijk dat meer inzet noodzakelijk is. In het coalitieakkoord is hiervoor met ingang van 2019 
structureel € 1 mln. per jaar beschikbaar gesteld.  
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 De implementatie van de nieuwe meldcode en de gevolgen daarvan voor de werkwijze van Veilig 
Thuis Haaglanden (aanscherping en verbetering meldcode): vanaf 1 januari 2019 wordt het verplicht 
om een afwegingskader op te nemen in de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Dit afwegingskader geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Met de aanscherping van de Wet meldcode 
en de radarfunctie Veilig Thuis wordt de taak van Veilig Thuis groter. 

 Borgen van de aanpak van de Veilig Verder-teams. 

 De MDA++ aanpak wordt vanaf 2019 structureel ingezet. Deze multidisciplinaire aanpak is 
gericht op structureel onveilige en acuut gevaarlijke gevallen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
 

Kindermishandeling 
Volgens de cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut zijn ongeveer 5.000 kinderen in Den Haag 
slachtoffer van kindermishandeling.  
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 Zorg dragen dat kennis over kindermishandeling en het voorkomen daarvan wordt gedeeld binnen 
de verschillende beroepsgroepen, analyse van het huidige preventief aanbod en aanpak van 
kindermishandeling en ontwikkeling van nieuwe initiatieven waar dit nodig is. 

 
(Complexe) scheidingen 
Circa 20% van de scheidingen verloopt problematisch. Hierdoor kunnen jeugdigen in hun ontwikkeling 
bedreigd worden.  
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 Bevorderen van de samenwerking met de rechtbank, de Raad voor de Kinderbescherming en de 
jeugdhulpaanbieders voor het realiseren van één uniform hulpaanbod, één regierechter en één 
aanmeldpunt voor de rechtbank om ouders naar hulp te verwijzen.  

 Doorontwikkeling van het kenniscentrum Kind en Scheiding.  
 
Jeugdbeschermingstafel  
De Jeugdbeschermingstafel wordt ingezet bij een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de 
Kinderbescherming. Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt door de gemeente in samenspraak met 
ouders en jeugdigen gezocht naar de laatste mogelijkheden voor jeugdhulp in het vrijwillig kader. 
Hierdoor is minder vaak een rechterlijke tussenkomst nodig. Als hulp in het vrijwillige kader niet 
mogelijk is, kan de rechter een maatregel in het gedwongen kader opleggen.  
 
Jeugdbescherming en jeugdreclassering  
De gemeente wil meer inzicht krijgen in Haagse jongeren die worden veroordeeld onder het 
adolescentenstrafrecht en de consequenties daarvan voor vervolgtrajecten. Wetgeving en de daarbij 
behorende financiële regelgeving mogen geen belemmering vormen voor passende hulp. Daarom staat 
het verbeteren van de samenwerking met justitiepartners centraal om jongeren beter te kunnen 
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ondersteunen. In 2019 wil de gemeente de plannen verder uitbreiden om zoveel mogelijk Haagse 

jongeren die met justitie in aanraking komen te bereiken.  
 
De gemeente wil uithuisplaatsingen zoveel als mogelijk voorkomen. De samenwerking met 
ketenpartners wordt versterkt door het bevorderen van kennisdeling, door het aanpakken van 
knelpunten en onnodige overlap en door het bedenken van nieuwe initiatieven die de veiligheid van 
jeugdigen waarborgen. Hierbij sluit de gemeente aan op het programma Zorg voor de jeugd van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
Prostitutiebeleid en opvang slachtoffers mensenhandel 
Het prostitutiebeleid en de opvang van slachtoffers van mensenhandel wordt bekostigd uit de activiteit 
Huiselijk geweld. Uitgangspunten van het Haagse beleid zijn: positieverbetering, adequate opvang, zorg 
en hulpverlening voor prostituees en slachtoffers mensenhandel. 
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 De nieuwe regeling uitstapprogramma’s voor prostituees wordt ingevuld. Prostituees worden door 
de stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP) en de stichting De Haven aan 
ander werk geholpen. 

 Naar verwachting coördineert SHOP de zorg voor ruim honderd slachtoffers van mensenhandel. 

 
5.Volksgezondheid 

 
 
De gemeente wil met een integrale aanpak de gezondheid van de Hagenaars verbeteren met extra 
aandacht voor gezondheidsachterstanden. In 2019 start de uitvoering van de nieuwe Haagse nota 
Volksgezondheid. De lokale GGD-taken gekoppeld aan thema’s van deze nota zijn hierin opgenomen. 
Bij het opstellen van de nota wordt onder meer gebruik gemaakt van de Gezondheidsmonitor 2018 van 
de GGD Haaglanden en een advies van het RIVM over de relatie tussen armoede en gezondheid 
(chronische stress).  
 

Gemeenschappelijke regeling GGD Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle Hagenaar 11.957 15.308 -3.351 

 
Doelen van de gemeentelijke taken uitgevoerd door de GGD Haaglanden op basis van de Wet publieke 
gezondheid (Wpg) zijn in 2019: inzicht  geven in en adviseren over de gezondheidssituatie van de 
Haagse inwoners, uitvoering geven aan interventies op het gebied van gezondheidsverschillen en 
leefstijl, bestrijding van infectieziekten (met blijvende aandacht voor antibioticaresistentie) en het 
bevorderen van een gezonde leefomgeving. In 2019 is er specifieke aandacht voor evenementen. Het 
aandeel van Den Haag (exclusief toezicht kinderopvang, programma 6) wordt gefinancierd uit de 
activiteit Openbare gezondheidszorg (€5,2 mln.).  
  

Openbare gezondheidszorg

Activiteit Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo*

0penbare gezondheidszorg
Bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle 

Hagenaars
8.999 0 8.999

Lokale Taken GGD Haaglanden
Bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle 

Hagenaars
1.030 0 1.030

Wat mag het kosten (€1.000)



91 
 
 

Jeugdgezondheidszorg (jgz) Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Het gezondheidspotentieel van alle jeugd volgen en optimaliseren  18.218 913 17.305 

 
Op basis van de Wpg is de jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk voor het bevorderen, beschermen en 
beveiligen van de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar. De jgz vormt de kern 
van de Centra voor Jeugd en Gezin. Conform het landelijk professioneel kader volgt en beoordeelt de 
jeugdgezondheidszorg de groei en ontwikkeling van alle kinderen. In het licht van de transformatie richt 
zij zich op flexibilisering van haar basistaken, waarbij samen met ouders en jeugdigen wordt vastgesteld 
wat nodig is. In 2019 wordt hiervoor de methodiek Gezamenlijk inschatten zorgbehoefte toegepast, 
waarbij medewerkers samen met ouders en kind de zorgbehoefte van het kind en het gezin bepalen.  
 

Ambulancevervoer   Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Verzorgen van ambulancevervoer  11.851 12.943 -1.092 

 
De ambulancedienst van de gemeente is onderdeel van de Regionale Ambulance Voorziening 
Haaglanden.  
Om aan de normtijd te voldoen (95% van het regionale spoedvervoer binnen vijftien minuten ter 
plaatse), worden in 2019 de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 De differentiatie van het ambulancevervoer wordt uitgebreid om zo de druk op de prestaties van 
het spoedvervoer te verlichten (o.a. door samenwerking met ziekenhuizen en huisartsenposten).  

 We gaan door met de samenwerking met ziekenhuizen voor het leveren van een chauffeur en 
ambulance voor het overplaatsen van patiënten. Dat geldt ook voor de inzet van een B-ambulance 
voor laag complex vervoer.  

 De paraatheid wordt continu gemonitord en zo nodig aangepast. 

 Inzet op uitbreiding van het aantal gespecialiseerde verpleegkundigen door de participatie in de 
landelijke pilot Bachelor medische hulpverlening en het versterken van de werving. 

 
Verloop financiële overzichten  

 
 

 
 

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 485.628 477.905 479.512 480.116 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 485.628 477.905 479.512 480.116 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -2.629 -7.629 -9.629 -12.129

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 6.000 12.000 10.000 6.000 6.000

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 26.571 20.174 17.699 20.585 500.136

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 518.199 507.450 499.582 497.072 494.007

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 40.016 39.122 39.094 39.094 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 40.016 39.122 39.094 39.094 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 1.800 1.800 1.800 1.800

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 25.401 17.177 17.178 17.178 55.022

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 65.417 55.199 55.172 55.172 53.922
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Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Reserve Zorg Innovatiefonds 3.750                              -                  1.250              2.500                       

Reserve Decentralisatie WMO -                                     -                  -                      -                               

3.750                        -              1.250          2.500                  

Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

Schenking Bevolkingsonderzoek 91 91
Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden 76 76

167 0 0 0 167

Investeringen

Investerings-

bedrag

Jaar van 

oplevering

Nog te 

realiseren 

vanaf 2019

Waarvan in 

2019

Waarvan 

gemeentelijk 

in 2019

Ambulancevervoer 550 2019 550 550 550

Beheer en exploitatie CJG 9.300 div. 9.300 3.777 3.777

Jeugd 2.500 div. 518 518 518

Ruimtebiedende wijkcentra 621 div. 390 161 161

Totaa l 12.971 10.758 5.006 5.006

Totaal Begroting 2019 en verder
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2.9 Programma Buitenruimte 
Coördinerend portefeuillehouder: Richard de Mos 
 

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
De buitenruimte is het visitekaartje van de stad Den Haag. Bezoekers, winkelend publiek, ondernemers 
en bewoners ervaren de stad namelijk vooral buiten. Met dit programma wil de gemeente onder andere 
aantrekkelijke Haagse straten, pleinen, goed onderhouden groen en volop water realiseren. Daardoor 
komen mensen graag naar de stad en komen ze ook graag terug. Investeringen in de buitenruimte zijn 
essentieel voor de levendigheid van de stad en de stedelijke economie. Met dat in het achterhoofd is er 
extra aandacht voor die gebieden waar veel mensen bij elkaar komen, zoals het Buitenhof, de Boulevard 
en de Grote Marktstraat.  
 
Meer bomen 
Het aantal straatbomen in de buitenruimte is in 2017 met circa 150 bomen gestegen. De komende jaren 
wil de gemeente het aantal straatbomen in de stad verder uitbreiden. Daar waar er mogelijkheden 
ontstaan voor extra aanplant in de vergroeningsprojecten, zullen deze zeker worden benut.  
 

 
 
Schone stad 
Voor een schone stad werken partijen als vegen, communicatie, participatie, educatie, handhaving en de 
stadsdelen samen. Er wordt gewerkt volgens het uitvoeringsplan Een schone stad 2015-2020 (RIS 
287720). Het doel is om ieder jaar gemiddeld een rapportcijfer 8 te scoren op schoon. De andere 
indicatoren in de onderstaande tabel laten zien wat het beoogde waarderingscijfer moet zijn voor de 
leefbaarheid in de buurt en de waardering voor het groen. 
 

 
 

Wat zijn de activiteiten in 2019? 
 In 2019 gaan we verder met het vergroenen van de stad Den Haag door het aantal straatbomen in 

de stad uit te breiden. In het tweede kwartaal van 2019 wordt de raad geïnformeerd over de wijze 
waarop hier invulling aan wordt gegeven.  

 In 2019 wordt de programmering en planning van het MJPK3 herijkt, op basis van de nieuw 
toegekende financiële middelen uit het coalitieakkoord. In het kader van MJPK3 worden in 2019 in 
ieder geval de kadevervangingen aan de Valkenboskade en de Calandkade afgerond. 

 In 2019 worden ten minste twee cruiseschepen verwacht in de Scheveningse Haven. Daarnaast zal 
de Scheveningse Haven in 2019 fungeren als de finish van de tall ship Liberty Regatta. 

 In het kader van planmatig wegonderhoud worden in 2019 werkzaamheden uitgevoerd aan onder 
andere de Erasmusweg, de Waalsdorperweg, de Groen van Prinstererlaan en de Hofzichtlaan. 

 De Koekamp wordt in 2019 heringericht waardoor de kwaliteiten van deze groene stadsentree 
beter tot hun recht komen. De werkzaamheden vinden in heel 2019 plaats. 

 In samenwerking met winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden worden de Frederik 
Henriklaan, de Aert van der Goesstraat en de Willem de Zwijgerlaan opnieuw ingericht. De 
riolering wordt vervangen, er komt nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en nieuwe 
straatverlichting. 

Prestatie indicator Nulmeting Realisatie 2017 Begroting 

2018

begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Aantal bomen in de openbare ruimte 116.500 116.800 116.800 116.800 116.800 116.800 116.800

Effect indicator Nulmeting Realisatie 2017 Begroting 

2018

begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Kwaliteit schoon  7,9 7,8 8 8 8 8 8

Leefbaarheid in de buurt  7,0 7,1 7 7 7 7 7

Waardering groen in de buurt  7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
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 De tien Haagse stadsboerderijen zijn ontmoetingsplekken voor Hagenaars van jong tot oud. In 2019 
is het streven om zes dagen per week open te zijn waarbij ruim 425.000 bezoekers worden 
verwacht. 

 In 2019 wordt gestart met het handhaven op de doelstellingen uit de nieuwe nota 
Leefbaarheidshandhaving 2019-2022. De gemeentelijke handhavers werken daar waar de overlast 
het grootst is en hun inzet het meeste effect heeft. 

 Voor wat betreft de Haagse Markt wordt in 2019 een verkenning uitgevoerd voor een mogelijk 
andere beheersvorm (een publiek-private samenwerking). Daarnaast gaat de gemeente in overleg 
met marktkooplieden over de droogloop Haagse Markt, een overdekking die bij slecht weer dicht 
kan. 

 

Programma op hoofdlijnen 

 
 
 

  
 
Het grootste deel van de begrote lasten van programma 9 (€ 97 mln.) bestaan uit beheer- en 
onderhoudslasten van de buitenruimte en groen. Daarnaast wordt circa 23% besteed aan riolering en 
waterzuivering en 11% aan toezicht en handhaving.  Circa 64% wordt gedekt uit gemeentelijke 
budgetten. 35% wordt gedekt uit heffingen, leges en overige baten. 
  

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten         150.151         157.818         158.613         165.587         166.269 

Baten           52.111           54.504           54.704           54.904           55.104 

Saldo exclusief reserves           98.040         103.314         103.909         110.683         111.165 

Dotaties                 -                   -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen            2.260            1.543                 -                   -                   -   

Saldo inclusief reserves       95.780      101.771      103.909      110.683      111.165 

Saldo incidentele baten en lasten            2.260              -957           -3.500           -5.500           -8.500 

Structureel saldo programma       98.040      100.814      100.409      105.183      102.665 

Begroting

52% 

23% 

11% 

10% 
4% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Inrichting en onderhoud 

buitenruimte €81,4mln. 

Riolering en 

waterzuivering  €36,9mln. 

Toezicht en handhaving 

Buitenruimte €17,8mln. 

Openbaar groen en 
openlucht recreatie  
€15,1mln. 

Overige activiteiten 

€6,5mln. 

64% 

26% 

4% 
3% 

1% 1% 

Samenstelling  dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Algemene middelen 

€101,8mln. 

Belasting €40,4mln. 

Leges €6,8mln. 

Huren €5,1mln. 

Overige €2,2mln. 

Ontrekkingen 

€1,5mln. 

. 

 158 mln. 158 mln. 
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Wat gaan we doen en wat gaat het kosten in 2019? 
 

Groei aandeel openbaar vervoer Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
In stand houden en verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte in de 

buurt van stations en andere openbaar vervoer knooppunten. 

22 0 22 

 
Gebiedsontwikkeling Laan van NOI 
De gemeente start met de herinrichting van de openbare ruimte vanaf station Laan van NOI naar het 
Beatrixkwartier. Vooralsnog is voor de buitenruimte circa € 1,9 mln. aan investeringsmiddelen 
beschikbaar. 
 
Loper Oude Centrum 
Onderdeel van de aanpak buitenruimte Oude Centrum is het herinrichten van de Boekhorststraat. In 
2019 staat de uitvoering gepland. De uitvoering is mede afhankelijk van andere werkzaamheden in de 
openbare ruimte, omdat de Boekhorststraat invloed heeft op het hoofdroutenet. 
 
Inrichting en onderhoud buitenruimte  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

 In stand houden en verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte.  

 Zorgen voor een schone buitenruimte. 

 Beheer en onderhoud van straten, wegen en pleinen, openbare verlichting,  

 Beheren, onderhouden en vervangen van bruggen viaducten, tunnels, 

kademuren inde grachten en vaarten  

 Beheer van binnenhavens en zeehavens. 

 Reguleren (tijdelijk) gebruik van de openbare ruimte. 

81.417 5.703 75.714 

 
Bruggen, viaducten en tunnels 
De gemeente beheert en onderhoudt constructies (kades, bruggen, viaducten en tunnels) en installaties 
(beweegbare bruggen, tunneltechnische installaties, pollers en fonteinen). Naast het normale onderhoud 
moet een aantal constructies - ook wel kunstwerken genoemd - worden vervangen als gevolg van 
veranderd, intensiever en zwaarder gebruik en/of als gevolg van het overschrijden van de levensduur.  
 
In 2017 is het MJPK3 vastgesteld met daarin de Vervangingsagenda 2018-2040 en het 
Uitvoeringsprogramma 2018-2021 (RIS 297826). Naast de vervangingen voor de komende jaren staat 
daarin ook de opgave op langere termijn om kademuren, bruggen, tunnels, viaducten in onze stad te 
renoveren of te vervangen. In 2019 wordt de programmering en planning van het meerjarenprogramma 
herijkt, op basis van de nieuw toegekende financiële middelen uit het coalitieakkoord. Daarin wordt 
ook de programmering van de ontkluizing van het Piet Heinplein meegenomen. De interne 
voorbereidingen worden daarvoor gestart. 
 
Voor 2019 wordt nu de vervanging van de Hemsterhuisstraatbrug voorbereid. Vervanging van de 
overige bruggen staat vanaf 2020 en verder op de planning. 
 
Met de grootscheepse renovatie van de Koningstunnel wordt in maart van 2019 gestart (RIS 295185). 
De verwachting is dat deze belangrijke tunnel medio november 2019 weer voor het verkeer open kan 
gaan. Na oplevering voldoet de tunnel aan de vigerende wet- en regelgeving, zijn de verouderde 
installaties vervangen en is het dienstgebouw uitgebreid. In 2019 wordt ongeveer € 13,7 mln. 
geïnvesteerd aan de renovatie. 
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Kades en binnenwateren 

In het kader van het MJPK3 worden de kadevervangingen aan de Valkenboskade en Calandkade en 1ste 
haven afgerond. In 2019 starten de werkzaamheden aan de kades van de Kleine Veenkade/Van 
Boecopkade, Prinsessewal, Suezkade en Hooigracht. De voortgang van de projecten in het MJPK3 is 
afhankelijk van vergunningen, toestemmingen en aanbestedingen. Wanneer een project vertraagt, wordt 
geprobeerd een ander project te versnellen zodat het programma als geheel geen vertraging oploopt. Er 
wordt in 2019 circa € 9,8 mln. geïnvesteerd. 
 
In het actieprogramma Binnenwater (RIS 297093) zijn verschillende acties opgenomen met drie doelen: 
de bekendheid van bewoners en bezoekers met het Haagse water vergroten, het recreatief en 
commercieel gebruik van onze grachten en vaarten verder bevorderen en het watersysteem beter 
ontsluiten.  
 
Voor 2019 staat de aanleg gepland van diverse kleinschalige passantenvoorzieningen, de nautische 
invulling van de Petroleumhaven en het inrichten van een carrousel voor historische woonschepen aan 

de Calandkade. 
 
Met het nieuwe coalitieakkoord is voor de periode 2019-2022 structureel budget beschikbaar gesteld 
voor de uitvoering van het MJPK3. Begin 2019 wordt een nadere planning van de uit te voeren 
projecten aangeboden inclusief een actualisatie van het beschikbaar gestelde budget. 
 
Zeehavens  
De gemeente zorgt voor het begeleiden van de scheepsvaart van en naar de Scheveningse haven. We 
wijzen ook ligplaatsen toe in de haven en het ankergebied voor de Scheveningse kust. Daarnaast zijn we 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de nautische verlichting en het beheer van 
drijvende steigers. Ook zorgen we ervoor dat de haven op diepte wordt gehouden. 
In 2019 werken we verder mee aan innovatieve bedrijvigheid zoals de proeftuin in de Noordzee en het 
faciliteren van ‘fishing for litter big bags’. Bij dit laatste nemen de deelnemende vissers het zwerfvuil dat 
in hun netten beland mee naar land, waar het wordt ingenomen, gemonitord, afgevoerd en verwerkt.  

In 2019 verwachten we ten minste twee cruiseschepen en is Scheveningen de finish van de tall ship 
Liberty Regatta. Verder worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuwe 
scheepvaart- en tunnelcentrale (op de locatie Scheveningen). Vanuit deze centrale vindt de bewaking en 
bediening plaats van de Koningstunnel, de Hubertustunnel en de Victory Boogie Woogie tunnel (RIS 
299495). 
 
Gladheidbestrijding  
De gemeente heeft een inspanningsverplichting om de doorgaande wegen en fietspaden zo veel 
mogelijk bereikbaar te houden bij gladheid. Hiervoor is er € 1,6 mln. beschikbaar. De strooiroutes 
omvatten 700 kilometer grote wegen, kruispunten, viaducten, bruggen en busroutes en 600 kilometer 
fietsroutes. Bij het strooien ligt de prioriteit bij het mobiel houden van de hulpdiensten en het 
begaanbaar houden van de hoofdrijbanen, busroutes en doorgaande fietsroutes.  
 
Inwoners kunnen net als in voorgaande jaren bij stadsboerderijen en afvalbrengstations kleine 
hoeveelheden strooizout ophalen om zelf hun eigen stoep begaanbaar te houden. 
 
Planmatig wegonderhoud  
In het meerjarenonderhoudsprogramma Wegonderhoud 2014-2018 (RIS 265100) zijn de doelen en 
prioriteiten voor het planmatig wegonderhoud geformuleerd. Eind 2018 wordt dit geactualiseerd. Het 
beschikbare budget (circa €16 mln.) voor plantmatig wegonderhoud wordt voornamelijk gebruikt voor 
het onderhouden van hoofdwegen, fietspaden en drukbelopen voetpaden.  
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Door het toepassen van risicofactoren wordt het beschikbare budget besteed waar dat het meest nodig 

is. Denk aan looproutes van senioren naar zorgvoorzieningen, verkeersintensiteit en geluidoverlast, in 
combinatie met de geïnspecteerde kwaliteit van de verharderingen. Het uitgangspunt daarbij is om 
zoveel mogelijk onderhoud tegelijk met rioolwerkzaamheden, herinrichtingen en werkzaamheden van 
derden uit te voeren, zoals HTM en Dunea . Dat is niet alleen financieel voordeliger, maar zorgt ook 
voor minder overlast omdat de straat minder vaak opengebroken hoeft te worden. Wanneer het 
mogelijk is, worden in het reguliere onderhoud ook kleine aanpassingen betrokken die bijvoorbeeld 
voortvloeien uit burgerinitiatieven. Daar waar nog geen herinrichtingen plaatsvinden, wordt alleen de 
kwaliteit van de verhardingen verbeterd en in stand gehouden. 
 
Op de onderhoudsplanning van 2019 staan de Erasmusweg, de Waalsdorperweg,  
de Groen van Prinstererlaan, de Hofzichtlaan en diverse locaties op de Laan van Meerdervoort. 
Daarnaast wordt bij een aantal van deze projecten (o.a. de Waalsdorperweg, Weteringkade, 
Hofzichtlaan en de Johan van Oldenbarneveldtlaan) werk met werk gecombineerd. Een bijdrage uit de 

reserve Werk-met-werk gaat een kwalitatieve impuls geven aan de buitenruimte. 
 
Stadsentrees 
Na de zomer van 2019 wordt er begonnen met de herinrichting van de Koekamp. Hierdoor worden de 
kwaliteiten van deze groene stadsentree beter en dat geldt ook voor de route voor fietsers en 
voetgangers in het gebied. Ook wordt eind 2019 begonnen met de aanleg van de overkluizing over de 
A12. Deze overkluizing vormt een groene verbinding tussen het Haagse Bos en de Koekamp. Dit 
verbetert meteen de fiets- en wandelverbindingen in het gebied (RIS 298517). De werkzaamheden aan 
de Koekamp vinden heel 2019 plaats. Als onderdeel van de bouwplannen rond de Grotiusplaats wordt 
ook de Haagse Loper doorgetrokken vanaf het centraal station naar de Theresiastraat. Voor de 
stadsentrees wordt in 2019 € 4,3 mln. geïnvesteerd. 
 
Centrum 
In 2019 wordt de herinrichting van het Paleisplein, Heulstraat, Hoogstraat afgerond. 
In 2019 wordt in het kader van De Kern Bijzonder gestart met de uitvoering van de eerste twee 

projecten op de Hartlijn: Plaats en Kneuterdijk-Lange Voorhout. Voor de uitvoering van de projecten 
Oude Centrum en de kern bijzonder wordt € 7 mln. geïnvesteerd. 
 
Leidschenveen-Ypenburg 
Voor een betere bereikbaarheid van de Nieuwe Driemanspolder wordt begin 2019 gestart met de 
aanbesteding voor de beoogde brugverbinding en een extra wandelpad. In het derde kwartaal van 2019 
starten de werkzaamheden.  
 
Binckhorst 
In de eerste helft van 2019 worden diverse kavels bouwrijp opgeleverd, zodat later dat jaar de 
grondoverdracht en start van de bouw kan plaatsvinden. Voor de buitenruimte worden ontwerpen 
gemaakt. De hele Trekvlietzone wordt in fases uitgevoerd.  
 
Ondergrondse entree en fietsenstalling Kijkduin-Bad 
De parkeergarages van het winkelcentrum en het hotel worden ondergronds ontsloten vanaf de 
middenberm van de kop van de Kijkduinsestraat. De entree wordt gerealiseerd in combinatie met een 
fietsenstalling voor ongeveer 600 fietsen (RIS 300152). Deze werkzaamheden starten in het eerste 
kwartaal van 2019. Voor deze activiteiten wordt er circa € 4,8 mln. geïnvesteerd waarvan € 2,7 mln. in 
2019 wordt gerealiseerd.  
 
  



98 
 
 

Herinrichting Loosduinen en Mariahoeve 
De buitenruimte in Loosduinen is in slechte staat en deels onveilig. Groot onderhoud is nodig. De wens 
om wat te doen aan de openbare ruimte van de wijken Kraayenstein, Houtwijk, Nieuw Waldeck in 
Loosduinen is door bewoners nadrukkelijk op de agenda gezet bij de wijkprogramma’s Loosduinen 
2016-2019 (RIS 288908). Vanwege de grote betrokkenheid in dit gebied is aan de bewoners om advies 
gevraagd. Naar verwachting worden de werkzaamheden in Loosduinen in de loop van 2019 afgerond. 
 
Naast het gefaseerd opknappen van deze wijken wordt komende periode ook de buitenruimte in 
Mariahoeve verbeterd.  
 
Voor de ingrepen in de buitenruimte van deze wijken is een incidenteel bedrag van € 1 mln. (2020), € 3 
mln. (2021) en € 6 mln. (2022) beschikbaar. Daarnaast was voor de wijk Kraayenstein al in voorgaande 
begrotingen € 5,7 mln. investeringsmiddelen beschikbaar waarvan € 4,7 mln. in 2019 wordt 
geïnvesteerd  
 

Frederik Hendriklaan/Willem de Zwijgerlaan 
De Frederik Hendriklaan, Aert van der Goesstraat en Willem de Zwijgerlaan worden opnieuw 
ingericht. De riolering wordt vervangen, er komt nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en nieuwe 
straatverlichting. De gemeente doet dit samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden. De 
werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2019. Uitzondering hierop vormt het gedeelte van de 
Fredrik Hendriklaan waar nu de tram doorheen rijdt. De herinrichting in dit deel kan pas starten op het 
moment dat de trambaan is opgeheven (medio 2022). In 2019 wordt naar verwachting € 3,9 mln. 
geïnvesteerd. 
 
Straatreiniging  
Een stad waar wordt geleefd, raakt vervuild. Daarom zet de gemeente zich dagelijks in om de stad 
schoon te houden. Bewoners kunnen hun steentje bijdragen door geen zwerfvuil te veroorzaken of door 
mee te doen aan projecten om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen. 
 

Voor een schone stad werken partijen als vegen, communicatie, participatie, educatie, handhaving en de 
stadsdelen samen. Er wordt gewerkt volgens het uitvoeringsplan Een schone stad 2015-2020 (RIS 
287720). Het doel is om ieder jaar gemiddeld een rapportcijfer 8 te scoren op schoon, waarbij in de 
metingen onderscheid gemaakt wordt tussen drie categorieën zwerfvuil. Het rapportcijfer wordt bepaald 
door de activiteiten van alle ketenpartners gezamenlijk. In totaal is hier circa € 25 mln. voor 
beschikbaar.  
 
Openbare verlichting / Visie op licht 
Openbare verlichting bepaalt het straatbeeld na zonsondergang. Openbare verlichting is belangrijk voor 
de sociale veiligheid, de leefbaarheid en de sfeer in de stad. Het is onmisbaar uit het oogpunt van 
verkeersveiligheid. 
 
De komende periode gaat de gemeente verder met het toepassen van energiezuinige verlichting. 
Ledverlichting is hierbij de norm. In 2019 worden er circa 1.400 armaturen uitgerust met ledverlichting, 
o.a. aan de Escamplaan, in de Vogelwijk, Stadhouderslaan, Bierkade, Korte Voorhout, Leidsestraatweg 
en Westeinde. Verder voeren we ook projecten uit waarbij zowel de bovengrondse materialen als de 
ondergrondse kabels worden vervangen. Dit doen we onder andere aan de Erasmusweg, Laakkwartier 
West en Oost, Moerwijk fase 2, Rustenburg en Oostbroek. In totaal is hier circa € 8,1mln. voor 
beschikbaar.  
 
In de Visie op licht (RIS 298658) staan de ambities en kaders voor de openbare verlichting. De 
uitwerking van de visie – het vervangen van de masten, armaturen en het ondergrondse kabelnet - 
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wordt vertaald in een uitvoeringsplan dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De gehele uitvoering van 

de visie duurt 20 jaar.  
 
Vergunningverlening en handhaving 
Naast handhaving en toezicht levert de gemeente ook op andere manieren een bijdrage aan het 
verbeteren van de leefbaarheid van de buitenruimte, bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen.  
 
In het coalitieakkoord Stad van Kansen en Ambities is een soepeler terras -en vergunningenbeleid 
aangekondigd.  
 
Openbare toiletten 
De komende jaren wordt ingezet op het plaatsen van meer openbare toiletvoorzieningen die ook voor 
mindervaliden toegankelijk zijn. Hiervoor is structureel € 0,15 mln. per jaar beschikbaar. Er is 
geïnventariseerd op welke plekken in de binnenstad en Scheveningen de behoefte bestaat aan openbare 
en toegankelijke toiletvoorzieningen (RIS 298266). Met het beschikbare budget komen de komende 

jaren openbare toiletvoorzieningen in de buurt van de geïnventariseerde locaties: in de binnenstad rond 
het Plein en de Grote Markt en in Scheveningen op de boulevard en aan het begin van het Zwarte Pad. 
 
Naast deze toiletten wordt ook gekeken naar mogelijkheden om het aantal openbare toiletten uit te 
breiden via bijvoorbeeld thematoiletten of het integreren van openbare toiletten bij (Biesieklette) 
fietsenstallingen. Ook wordt onderzocht of de gemeente een bijdrage kan leveren aan het toegankelijk 
maken van reeds bestaande inpandige voorzieningen. Denk aan de app HogeNood of de website 
www.ongehinderd.nl. 
 
Vanaf 2023 wordt een structureel bedrag à € 1 mln. ter beschikking gesteld ter dekking van hogere 
kosten voor beheer en onderhoud voor investeringen die kwaliteit toevoegen aan de openbare ruimte 
(RIS 300176). Dit bedrag is  beschikbaar voor investeringen in het kader van het nieuwe 
coalitieakkoord (ca. € 0,75 mln.) alsook voor lopende investeringen waarvoor tot op heden onvoldoende 
onderhoudsbudget beschikbaar is gesteld (ca. € 0,25 mln.). 

 

Openbaar groen en openluchtrecreatie  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Beheren en onderhouden van het openbaar groen, perken, gazons en parken. 15.113 2.061 13.052 

 
Stadsboerderijen 
De tien Haagse stadsboerderijen zijn ontmoetingsplekken voor Hagenaars van jong tot oud. 
Buurtbewoners en vrijwilligers worden betrokken bij de bedrijfsvoering en de activiteiten voor een 
aantrekkelijke leefbare omgeving. Ontmoetingen kunnen alleen plaatsvinden als de stadsboerderijen 
optimaal geopend zijn. In 2019 is het streven om zes dagen per week open te zijn waarbij ruim 425.000 
bezoekers worden verwacht. Daarnaast worden circa 400 lessen aan basisschoolklassen over natuur en 
leefomgeving verzorgd en een diversiteit aan activiteiten georganiseerd. Daarbij gaat het om thema’s als 
voeding, afval, dierenwelzijn, leefbaarheid, natuur en duurzaamheid. De stadsboerderijen zijn ook een 
laagdrempelige locatie waar Hagenaars verschillende grondstoffen in kunnen leveren voor hergebruik 
(gebruikt vet, kleine elektrische apparaten en kleding).  In 2019 is circa € 2,1 mln. voor de 
stadsboerderijen beschikbaar. 
 
Openbaar groen  
Groen draagt bij aan de kwaliteit van leven. In de Agenda groen voor de stad (RIS 294705) staat het 
kader voor het groenbeleid van de gemeente. In 2019 wordt de tweejaarlijkse voortgangsrapportage 
over de Agenda groen voor de stad naar de raad gestuurd. 

http://www.ongehinderd.nl/
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Straatbomen 

 Het beleid over straatbomen is opgenomen in de nota Haagse bomen (RIS 158380). In 2018 wordt 
deze nota geëvalueerd. De actualisatie wordt in 2019 verwacht.  

 Jaarlijks worden circa 1.100 tot 1.400 dode en zieke bomen vervangen.  

 De komende jaren wil de gemeente nog meer straatbomen in de stad. Daar waar er mogelijkheden 
ontstaan voor extra aanplant in de vergroeningsprojecten, zullen deze worden benut. 

 Uit de tweejaarlijkse inventarisatie van het Haagse bomenbestand blijkt opnieuw dat een groot 
aantal populieren versneld moet worden vervangen. In 2019 gaat het om ruim 1.000 populieren. 
Deze bomen vormen een veiligheidsrisico voor de omgeving en zijn niet duurzaam in stand te 
houden. De kosten voor het vervangen van deze populieren bedragen € 2,8 mln. 

 
Klimaatadaptieve stad en extra groen 
Daarnaast zorgen we ervoor dat klimaatadaptatie een agendapunt is in gemeentelijk beleid en 
programma’s. Inmiddels is in de Agenda groen voor de stad (RIS 294705), de Agenda ruimte voor de 
stad (RIS 295016 ) en het Gemeentelijke rioleringsplan Den Haag (RIS 289287) klimaatadaptatie 
opgenomen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door op plekken in de stad waar dat mogelijk 
is de ruimte groener te maken zodat het water beter wordt vastgehouden. In de periode 2019-2022 
komt er ook extra groen door het ontstenen van de buitenruimte zodat dit een meerwaarde heeft voor 
klimaatadaptatie. Het streven is om tenminste 3.000 m2 per jaar te ontstenen. 
 
Daarnaast gaan we samen met de stad op zoek naar plekken om extra bomen te planten en het groen te 
verbeteren. We gebruiken hiervoor het groene platform www.hethaagsegroen.nl en zetten dit ook de 
komende jaren door. Voor de vergroeningsambitie is in coalitieakkoord circa € 2,5 mln. incidenteel per 
jaar beschikbaar. Hiervan is € 0,5 mln. per jaar beschikbaar voor extra reguliere onderhoud. 
 
Grote groengebieden 
Het groenonderhoud in grote groengebieden krijgt de komende jaren extra aandacht. Zo wordt in 2019 
een visie op het gebruik van het Zuiderpark opgesteld, samen met het beheerplatform Vrienden van het 
Zuiderpark. Ook wordt in 2019 aan de hand van het plan van aanpak Visie denktank Scheveningse 
Bosjes en Westbroekpark inclusief waterpartij (RIS 299399) gewerkt aan quick wins en aan een 
beheerplan voor de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark. 
 
Stedelijke ecologische verbindingszones 
De nota Stedelijke ecologische verbindingszones 2008 - 2018 (RIS 159450) bevat de kaders voor het 
behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van de ecologische verbindingszones. Een geactualiseerde 
nota wordt in 2019 verwacht. In deze nieuwe nota staan ook de ambities van de Agenda groen voor de 
stad ten aanzien van biodiversiteit in de hele stad. Verder wordt in 2019 gewerkt aan inrichtings- en 
beheerplannen om de kwaliteit en functionaliteit van de ecozones en natuurvriendelijke oevers te 
verbeteren.  
 
De groeninrichting wordt verbeterd door bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers aan te leggen, door 
exoten te bestrijden (o.a. de Japanse duizendknoop), door bloemrijke graslanden te verbeteren en de 
functionaliteit van ondergrondse faunapassages voor kleine (zoog)dieren te vergroten. De maatregelen 
hebben direct effect op de natuur.  In 2019 is circa € 0,5 mln. beschikbaar. 
 
Regionaal groen 
De gemeente participeert in twee landschapstafels: Duin, Horst en Weide en Hof van Delfland. Voor 
beide tafels zijn uitvoeringsprogramma’s gemaakt. In 2019 en 2020 worden de volgende projecten 
uitgewerkt en uitgevoerd: 

http://www.hethaagsegroen.nl/
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 Voor het gebied Solleveld/Ockenburg (Van zee tot zweth fase2) is een visie opgesteld, die wordt dit 
jaar uitgewerkt in projecten (onderdeel Hof van Delfland). 

 Voor De Schenkzone wordt een ecologisch plan gemaakt dat in deze periode ook al deels wordt 
uitgevoerd (onderdeel Duin, Horst en Weide). 

 Het wandelnetwerk krijgt een update en een nieuwe kaart (onderdeel Duin, Horst en Weide). 

 Bij het Zwarte pad wordt de fiets- en wandelstructuur verbeterd (onderdeel Duin, Horst en Weide) 
 
In 2019 en 2020 wordt verder gewerkt aan de oprichting van het Nationaal Park Hollandse Duinen. 
Naast de organisatorische inbreng worden projecten passend bij de ambities van het Nationaal Park 
ingezet. Voor Den Haag gaat dat om de samenwerking met Staatsbosbeheer voor de entree van de 
Koekamp. Als gemeentelijke bijdrage voor het regionaal groen wordt jaarlijks 0,5 mln. begroot (circa 1 
euro per inwoner). 
 
Strandbeleid  
In de Strandnota (RIS 294701) zijn de uitgangspunten voor het gebruik van het strand vastgelegd. Deze 
moeten ervoor zorgen dat er balans is in de verschillende functionaliteiten van het strand zodat de 
bewoners, ondernemers, gebruikers en bezoekers optimaal van het strand kunnen genieten. Er is een 
uitvoeringsprogramma om de doelstellingen van het strandbeleid voor de periode 2017 - 2022 te 
realiseren. Het merendeel van de acties heeft een continu karakter en wordt ook voortgezet in 2019. 
De evaluatie jaarrondexploitatie op het strand en besluitvorming over een mogelijke uitbreiding wordt 
in 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 

Riool- en waterzuivering Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Inzameling en transport van afvalwater en hemelwater. 36.937 40.513 -3.576 

 
De gemeente zorgt voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater om de 
volksgezondheid en het milieu te beschermen en om wateroverlast te voorkomen. Ook houdt de 

gemeente drainagesystemen in stand. Dit is vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 
(RIS 289287).  
 
Voor 2019 is de verwachting dat circa 20 kilometer riolering wordt vervangen waar circa € 19,5 mln. 
mee is gemoeid. De volgende projecten gaan van start in 2019: Erasmusweg, Laakkwartier Oost/West, 
Bezuidenhout Oost fase 2B. Projecten die doorlopen vanuit 2018 zijn de Johan van Oldenbarneveltlaan, 
Bakkerstraat en het resterende deel van de riolering in Duindorp. In 2019 worden de voorbereidingen 
gestart om in 2021 een nieuw beleidsplan te kunnen voorleggen. 
 
We vervangen zoveel mogelijk de riolering, gelijktijdig met het uitvoeren van verschillende 
onderhoudswerkzaamheden en herinrichtingsplannen (werk-met-werk). Deze afstemming kan de 
precieze uitvoeringsplanning nog beïnvloeden. 
 
Ook voeren we werkzaamheden uit op het gebied van onderhoud, reiniging en inspecties (waar circa  

€ 15 mln. voor beschikbaar is). Het gaat daarbij om zaken als het inspecteren en reinigen van de 
hoofdriolering en kolken, het vervangen van rioolhuisaansluitingen en drainage en het uitvoeren van 
rioolrenovaties, plaatsen van pompen en installatie van onderdelen.  
 
Daarnaast wordt per jaar circa 8 hectare aan verhardingen afgekoppeld van het riool, zoals toegezegd bij 
de afdoening van de motie Afkoppelen hemelwater van riool (RIS 291143).  
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Toezicht en handhaving buitenruimte Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

 Handhaving in de openbare ruimte om deze schoon, heel en veilig te 

houden 

 Exploitatie van het regionaal fietsendepot 

 Dierenbescherming 

17.816 900 16.916 

 
Leefbaarheidshandhaving 
Handhaving in de buitenruimte heeft als doel het gedrag van mensen te beïnvloeden en daarmee een 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Den Haag. Een leefbare stad is belangrijk, zodat het er voor 
iedereen prettig wonen, werken en recreëren is. Hiervoor is ongeveer € 14 mln. beschikbaar. Het 
overgrote deel van dit bedrag betreft de inzet van de gemeentelijke handhavers op straat. 
 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 

 De gemeente start met het handhaven op de doestellingen uit de nieuwe nota 
Leefbaarheidshandhaving 2019-2022. Dit wordt de opvolger van de nota Doorpakken met Haagse 
kracht (RIS 281916) die in 2018 wordt geëvalueerd. 

 De handhavers werken daar waar de overlast het grootst is en hun inzet het meeste effect heeft. Dat 
betekent dat de komende jaren verder wordt gewerkt aan het toepassen en versterken van 
informatiegestuurd werken.  

 Er blijft aandacht voor het aanpakken van de grootste ergernissen van bewoners, ondernemers en 
bezoekers van Den Haag. Denk aan parkeeroverlast, rommel op straat, hondenoverlast en overlast 
van gestalde fietsen. 

 De samenwerking met de politie wordt voortgezet. Ook voor de komende periode ligt de 
operationele aansturing van de stadsdeelteams bij de politie. 

 
De komende raadsperiode worden 25 nieuwe handhavers aangenomen. Hiervoor is een bedrag 
beschikbaar van € 0,4 mln. in 2019 dat oploopt naar € 1,9 mln. structureel vanaf 2022. De gefaseerde 
instroom van deze nieuwe handhavers start vanaf september 2018 waardoor Den Haag aan het eind van 
deze collegeperiode straks over 200 handhavers beschikt. De nieuwe handhavers worden ingezet binnen 
de stadsdelen maar ook stadsbreed, om de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen. 
 
Regionaal fietsdepot 
Het Fietsdepot Haaglanden is een initiatief van de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Delft 
en Pijnacker-Nootdorp. Het depot haalt in opdracht van de deelnemende gemeenten de gelabelde 
fietsen weg uit de buitenruimte. In 2018 zijn alle wegen in de bebouwde kom aangewezen als gebied 
waar kan worden gehandhaafd op fietsen die langer dan 28 dagen in de openbare ruimte staan gestald 

 

Riolering en Waterzuivering 2019 2020 2021 2022 

Baten     

Baten heffingen       40.157        40.357        40.557        40.757  

Overige baten           356            356            356            356  

Totaal Baten      40.513       40.713       40.913       41.113  

Lasten     

Vervangingsinvesteringen       19.486        19.591        19.696        19.796  

Jaarlijkse exploitatie/onderhoud       17.265        17.362        17.460        17.562  

Kapitaallasten           186            174            165            158  

Totaal Lasten      36.937       37.127       37.321       37.516  
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(RIS 299028). Op basis van het huidige beleid en de capaciteit van het Fietsdepot Haaglanden worden 

er in 2019 naar verwachting circa 35.000 fietsen uit de buitenruimte verwijderd.  
 
Het Fietsdepot Haaglanden bevindt zich aan de Junostraat, een locatie die als gevolg van de 
herontwikkeling van de Binckhorst, vanaf 1 januari 2020 niet meer beschikbaar is. Omdat de 
fietsenaanpak wel wordt voortgezet, wordt in 2019 een vervangende locatie voor de opslag van jaarlijks 
30.000 Haagse fietsen gezocht. 
 
Voor het fietsdepot is € 0,6 mln. beschikbaar. Daarnaast wordt ruim € 0,2 mln. besteed aan de inzet van 
fietscoaches. 
 
Dierenbescherming  
De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer en de opvang van gevonden en gewonde (huis)dieren 
die vermoedelijk een eigenaar hebben. De gemeente besteedt deze wettelijke taak iedere drie jaar aan 
onder Haagse dierenwelzijnsorganisaties. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat de 

zwerfkattenpopulatie in Den Haag wordt beperkt. Net als in 2017 en 2018 zullen de verschillende taken 
in 2019 worden uitgevoerd door het Haags Dierencentrum, de Dierenambulance Den Haag en 
omstreken, Dierenbescherming regio Zuidwest en Vogelasiel De Wulp. Hier is in totaal € 0,6 mln. voor 
beschikbaar. In 2019 wordt een nieuwe aanbesteding voor de periode 2020-2022 voorbereid 
 

Dienstverlening bedrijven en ondernemers Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Exploitatie van de markten. 3.744 4.335 -591 

 
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de markten. In 2019 worden de 
verbeterplannen voor de wijkmarkten verder uitgevoerd en wordt de normalisatie van de kiosken 
voortgezet (RIS 283882). De twee hoog frequente private markten (Bloemenmarkt en Foodmarkt 
Segbroek/Goudsbloemlaan) worden in concessie verleend. 
 
Voor wat betreft de Haags Markt wordt in 2019 een verkenning uitgevoerd of en hoe het beheer 
(geheel of gedeeltelijk) verzelfstandigd kan worden. Daarnaast gaat de gemeente in overleg met 
marktkooplieden over de droogloop Haagse Markt, een overdekking die bij slecht weer dicht kan. 
 

Ongediertebestrijding Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Bestrijden van ongedierte. 317 0 317 

 
De gemeente Den Haag bestrijdt kakkerlakken / ratten op basis van meldingen. De feitelijke bestrijding 
wordt uitbesteed aan de Haagse Milieu Services (HMS). Hierdoor blijft de verspreiding van 
kakkerlakken / ratten beheersbaar. Jaarlijks komen gemiddeld circa 50 meldingen binnen en is 
bestrijding in enkele honderden woningen noodzakelijk. In 2019 is € 0,13 mln. beschikbaar voor 
ongediertebestrijding. 
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Verloop financiële overzichten  

 

 
 

 
 

 
 

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 156.274 147.643 142.231 142.233 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 156.274 147.643 142.231 142.233 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 2.500 5.000 5.000

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -306 -306 -306 -306

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 3.025 4.400 6.775 10.525

Neutrale mutaties in/tussen programma’s -6.123 7.457 9.788 11.886 151.050

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 150.151 157.818 158.613 165.587 166.269

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 52.373 55.697 52.558 52.558 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 52.373 55.697 52.558 52.558 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 1.998 350 2.146 2.346 55.104

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 54.371 56.047 54.704 54.904 55.104

Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Bestemmingsreserve Werk met Werk 1.544                              -                  1.543              1                              

1.544                        -              1.543          1                        

Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

Voorziening overige bedrijfsrisico's 1.410 1.410

Voorziening overige bedrijfsrisico's 250 250

Voorziening overige bedrijfsrisico's 166 166

Voorziening overige bedrijfsrisico's 0 0

Voorziening overige bedrijfsrisico's 1.058 1.058

Voorziening Wachtgeld 191 191

Voorziening Bomen 67 67 67 67

Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen 640 -111 529

Egalisatievoorziening riolering 1.633 19.486 19.486 1.633

Voorziening Graven 4.455 237 380 4.312

9.870 19.679 19.933 0 9.616
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In 2019 wordt voor  € 112 mln. geïnvesteerd. Een nadere toelichting van de diverse investeringen is 
gegeven als onderdeel van de beleidstoelichting. De investeringsgroep Buitenruimte wordt in deze tabel 
geclusterd weergegeven. De belangrijkste investeringen die hiertoe behoren betreffen de toegelichte 
werkzaamheden voor Stadsentrees, herinrichting Frederik Hendriklaan en Kraayenstein.    

Investeringen

Investerings-

bedrag

Jaar van 

oplevering

Nog te 

realiseren 

vanaf 2019

Waarvan in 

2019

Waarvan 

gemeentelijk 

in 2019

3e haven Kadeherstel 4.965 2020 4.565 460 460

Buitenruimte 35.826 div. 20.388 15.737 15.737

Kern BijzonderFASE 1 (REIS) 6.555 div. 5.600 5.600 5.600

Kijkduin (voorheen grex) 5.120 div. 3.387 1.030 1.030

Meerjarenprogramma kunstwerken 15.442 div. 9.789 9.789 9.789

Meerjarenprogramma kunstwerken (nieuw beleid: 

Vervanging infrastructurele kunstwerken)
83.000 2020 83.000 58.000 58.000

Morgenstond Midden (voorheen grex) 2.757 div. 6.695 1.100 1.100

Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin 2.500 2019 1.500 1.500 1.500

Hobbemaplein 3.075 2019 1.811 1.811 1.811

Renovatie Koningstunnel 27.500 2019 13.692 13.692 13.692

Tophalte HS en Stationsplein 1.800 2018 0 0 0

Tophalte/HOR Leyweg 5.450 2018 423 0 0

Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin 2.386 2019 1.186 1.186 1.186

Westlandse Zoom (voorheen grex) 6.918 div. 3.670 1.675 1.675

Totaal 203.294 155.707 111.581 111.581

Totaal Begroting 2019 en verder
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2.10 Programma Sport 
Coördinerend portefeuillehouder: Richard de Mos  

 
Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
Iedere Hagenaar een leven lang sportief in beweging. Dat wil de gemeente bereiken met dit 
programma. Den Haag streeft ernaar dat dagelijks bewegen en regelmatig sporten voor alle inwoners 
vanzelfsprekend is. Steeds meer Hagenaars zijn de afgelopen jaren gaan sporten en bewegen. Goed 
voorbeeld doet goed volgen. Komende jaren wil de gemeente nog meer Hagenaars verleiden tot een 
actieve leefstijl: mannen en vrouwen, jong en oud, met en zonder handicap, afkomstig uit alle delen van 
Den Haag. Wij willen Den Haag nog meer sport-minded maken. Dit doen we met: 

 uitstekende sportaccommodaties zoals de zwembaden, sportvelden en sporthallen,  

 een bloeiend en gezond verenigingsleven   

 een breed ambitieus sportklimaat met daarbinnen het gericht activeren van specifieke doelgroepen. 
 
Den Haag is ambitieus op het gebied van sport, omdat sport de stad sterker maakt. Mede door 

voldoende sportieve mogelijkheden ervaren inwoners Den Haag als een prettige stad om in te leven. 
Sport is bovendien één van de krachtigste middelen om onze samenleving levendig en vitaal te maken. 
Meedoen, mee-organiseren en meebeleven verbindt groepen mensen. Met elkaar sporten, in 
competitieverband, recreatief of gewoon lekker in een parkje verbindt mensen. Met het ondersteunen 
van sport zorgt Den Haag voor een goed leefklimaat, gezonde, energieke burgers en werkgelegenheid. 
 

Prestatie-indicator Nulmeting Realisatie  Begroting 
 2014 2017 2019 2020 2021 2022 

Aantal deelnemers laagdrempelige 
sportstimuleringsprojecten 14.000 

 
15.400 16.500 16.500 16.500 16.500 

Aantal topsporters/talenten per jaar  - 215 215 215 215 215 

 

*In 2017 is een andere meetmethode (stadsenquête) gehanteerd dan in voorgaande jaren (stadspanel). De cijfers 
van 2017 zijn derhalve niet zonder meer vergelijkbaar met die van de jaren daarvoor. 

 

Kengetal  Peildatum 
01/7/2017 

Percentage Hagenaars dat meer dan 12 keer per jaar sport (RSO-definitie) 67% 

Het percentage sportende Hagenaars dat lid is van een sportvereniging 66% 

 

Beleidsindicatoren (Rijk)  Eenheid Peildatum 

Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport 50,5% 2017 

Toelichtingen en bronnen van alle indicatoren zitten in het bron bestand bijlage 6.1  

Effectindicator Realisatie Begroting 
 2017 2019 2020 2021 2022 

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen* 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden* 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

Percentage vitale verenigingen 55% 60% 60% 60% 60% 
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Programma op hoofdlijnen 

 
 

  
De gemeente begroot in 2019 € 50 mln. aan uitgaven voor sport. De uitgaven bestaan voor het grootste 
deel uit personeelskosten, onderhoudskosten en subsidies. Denk bij de personeelskosten aan 
zwemonderwijzers, sporthalbeheerders en onderhoudsmedewerkers. Het onderhoud heeft betrekking op 
binnen- en buitensportvoorzieningen. Inkomsten komen vooral uit het verhuren van zwemwater, 
sporthallen en sportvelden aan verenigingen en particulieren. Daarnaast leveren toegangskaartjes en 
leskaarten in zwembaden geld op.  
 
Het sportprogramma kent 2 activiteiten: 

 Sport- en spelaccommodaties. 

 Sportbeleid en activering. 

Per activiteit wordt hieronder een nadere toelichting gegeven. 

 
Wat gaan we doen en wat gaat het kosten in 2019? 
 

Sport- en spelaccommodaties Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Beheren en ontwikkelen van binnen- en buitensportvoorzieningen 36.044 8.008 28.036 

 
 
 

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten           54.030           49.812           55.087           48.678           48.153 

Baten            8.976            8.019            8.019            8.019            8.019 

Saldo exclusief reserves           45.054           41.793           47.068           40.659           40.134 

Dotaties                 -                   -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen            2.116               735            1.345                 -                   -   

Saldo inclusief reserves       42.938       41.058       45.723       40.659       40.134 

Saldo incidentele baten en lasten            3.073               735           -1.655                 -                   -   

Structureel saldo programma       46.011       41.793       44.068       40.659       40.134 

Begroting

72% 

28% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Sport- en 

spelaccommodaties 

€36,0mln. 

Sportbeleid en 

activering €13,8mln. 

82% 

16% 
1% 

Samenstelling dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Algemene middelen 

€41,1mln. 

Huren €8,0mln. 

Ontrekkingen €0,7mln. 

 50 mln. 50 mln. 
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Zwembaden en sporthallen 
De gemeente exploiteert 7 zwembaden en 16 sporthallen. De gemeentelijke zwembaden worden 
gebruikt voor wedstrijdzwemmen, waterpolo, recreatief zwemmen, leszwemmen en schoolzwemmen. 
Van de sporthallen maken scholen, sportverenigingen en wijkorganisaties gebruik voor trainingen en 
wedstrijden. De gemeente wil dat de sporthallen en zwembaden zo efficiënt mogelijk worden gebruikt, 
zodat zoveel mogelijk mensen en doelgroepen aan bod komen. Daarom wordt elk jaar met de 
sportbonden en sportverenigingen overlegd over het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.  
 
Voor de zwembaden en sporthallen zijn meerjarige onderhoudsplannen. We willen de baden en hallen 
op een kwalitatief hoog onderhoudsniveau hebben. Immers hoe beter een accommodatie er uit ziet hoe 
zuiniger de gebruikers er op zullen zijn. Ook wordt rekening gehouden met energiebesparende 
maatregelen en de toepassing van duurzame materialen. Hierdoor blijft de kwaliteit en duurzaamheid 
van de accommodaties op een goed niveau. 
 
Buitensportvoorzieningen 
Een groeiende vraag en behoefte aan sportvoorzieningen vanuit de verenigingen en gebruikers betekent 
dat er meer doelmatig gebruik van de bestaande sportvoorzieningen vereist is. De gemeente wil dat 
vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Verder ontwikkelt de gemeente plannen voor uitbreiding 
van de capaciteit voor groeisporten. De gemeente kijkt ook naar oplossingen als het aanpassen en 
verruimen van de competitiedagen en -speeltijden.  
 
Zwembad Zuiderpark 
De gemeente Den Haag werkt aan een integrale visie op het zwembad Zuiderpark. Daarbij is aandacht 
voor de uitbreiding met een buitenbad, een clubhuis voor zwemvereniging CWP, uitbreiding van 
wedstrijdzwemwater en een aangepaste entree. In het gebruik van het bad zoeken we de verbinding met 
de naastgelegen Sportcampus Zuiderpark. 
 
Skate- en urban sportvoorziening in de RAC-hallen 
In 2019 worden de werkzaamheden aan de RAC-hallen afgerond. Het complex wordt heringericht als 

skate- en urban sportvoorziening en ten behoeve van sportieve bedrijvigheid. 
 
Sporten in de buitenruimte 
Steeds vaker sporten mensen buiten, los van reguliere sportorganisaties. Vanuit de ambitie van 100% 
sportdeelname in 2030 is het van belang om op deze trend in te spelen. Urban sports, zoals skaten, 
surfen en calisthenics, vragen om een herijking van het sportbeleid en een sportieve inrichting van de 
buitenruimte. Zo bieden we mensen betere mogelijkheden om hun eigen sport uit te oefenen. De 
gemeente inventariseert stedelijke hardlooproutes. In 2019 specificeren we hoe we deze hardlooproutes 
markeren en inrichten, naar voorbeeld van de route in het Zuiderpark, zodat Haagse hardlopers nog 
meer en betere ruimte hebben om hun sport goed te beoefenen. 
 
Beachstadion  
In maart 2019 bouwen we het beachstadion weer op. Dat stadion doet in de zomermaanden dienst als 
uitvalsbasis voor sportactiviteiten en evenementenlocatie op het strand. Het stadion groeit in 2019 
verder door als dé plek voor strand- en watergerelateerde sporten. In oktober, voor het stormseizoen, 
wordt het stadion weer afgebroken. 
 

Sportbeleid en activering Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Stimuleren van sportdeelname, ondersteunen van verenigingen, 
bevorderen van topsport en organiseren van topsportevenementen 

13.768 746 13.022 



109 
 
 

Ondersteuning sportverenigingen 
Sportverenigingen zijn van grote waarde voor de stad vanwege hun sportieve en sociale functie. De 
gemeente ondersteunt sportverenigingen op allerlei manieren. Verenigingen kunnen subsidie aanvragen 
om hun accommodatie te verbeteren, ze kunnen gebruik maken van een projectmanager en deelnemen 
aan cursussen en leergangen. Ook voor advies kunnen verenigingen terecht bij de gemeente. 
 
Een leven lang sporten 
Steeds meer Hagenaars doen aan sport. Voor elke levensfase moet een geschikte sportieve leefstijl 
mogelijk zijn. Scholen, sportverenigingen, commerciële aanbieders, bedrijfsleven, zorg-, wijk- en 
bewonersorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. De sportparticipatie in onze stad is de afgelopen 
jaren toegenomen. Aandacht is vereist voor kwetsbare groepen zoals Hagenaars met een beperking, 
(jong)volwassenen, senioren en mensen met lage inkomens. Aandachtspunt is ook: hoe ouder, hoe 
minder sportief. 
 
Een belangrijk middel om de sportparticipatie te stimuleren zijn de combinatiefunctionarissen en 

buurtsportcoaches, die op verschillende terreinen binnen de sport werkzaam zijn. Vanaf 2019 is er 
vanuit het ministerie van VWS hiervoor € 850.000 extra beschikbaar voor Den Haag. Met deze 
middelen kan de gemeente nog meer combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in zetten op 
Hagenaars die nu nog niet voldoende bewegen en sporten. 
 
Ondersteuning sportorganisaties bij aanbieden van leven lang sporten    
Naast verenigingsondersteuning stimuleert de gemeente ook in 2019 sportorganisaties om een 
sportaanbod te creëren voor alle doelgroepen, van jong tot oud, met en zonder beperking. De 
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches spelen hierbij een centrale rol. De sportprofessionals 
ontwikkelen nieuwe activiteiten voor kwetsbare volwassenen en senioren. Ook zorgen ze voor de 
begeleiding en opleiding van het sporttechnische kader binnen de vereniging. Incidenteel bieden ze zelf 
activiteiten aan. 
 
Sport en onderwijs  
In Den Haag is er op iedere school goed regulier en aanvullend sport- en beweegonderwijs. Dat regelt 
de gemeente via de subsidie schoolsportcoördinator (onderdeel van de combinatiefuncties). Deze 
coördinator zorgt voor een sportaanbod na school dat aansluit op de vraag van leerlingen die nog niet 
aan sport doen. De schoolsportcoördinatoren werken nauw samen met de professionele 
jeugdsportcoördinatoren van de 55 sportverenigingen. Daardoor is er een solide verbinding tussen 
sportvereniging en school.  
 
In 2019 doen 92 basisscholen mee aan de regeling schoolsportcoördinator voor het primair onderwijs. In 
het voortgezet onderwijs zijn 16 scholen actief. Het aantal deelnemers per week is meer dan 7.500 in 
het primair onderwijs en 2.850 in het voortgezet onderwijs.  
  
Mensen met een beperking 
Voor Hagenaars met een beperking is sportief zijn minstens zo belangrijk als voor Hagenaars zonder 
beperking. De afgelopen jaren doen steeds meer mensen met een beperking aan sport. Zij bewijzen 
wekelijks weer de meerwaarde van sport voor mensen met een beperking. Daarom zetten we in 2019 in 
op: 

 Een sterk netwerk van organisaties voor sport, onderwijs, gehandicapten en zorg. 

 Toegankelijke accommodaties. 

 Uitbouw van een centraal sport/beweegloket om vraag en aanbod te matchen. 
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 Zichtbaarheid van sport voor Hagenaars met een beperking, door de koppeling met 
topsportevenementen (side-events, evenementen in aanloop naar Special Olympics Nationale Spelen 
2020). 

Topsport  
Topsport is het visitekaartje van de sport, een belangrijk instrument om een sportieve stad te realiseren. 
Topsport is voor veel mensen de reden waarom ze zelf ook gaan bewegen. Daarom is een uitstekend 
topsportklimaat in de stad belangrijk. Ondersteund door de gemeente zal het CTO Metropool 2 
topsportprogramma’s (beachvolleybal en zeilen) en 16 talentenprogramma’s ondersteunen. De gemeente 
gaat door met de ondersteuning van individuele talenten in samenwerking met de Haagse 
onderwijsinstellingen en de ondersteuning van talentenprogramma’s en topsportverenigingen. In 
aansluiting op het niveau van de topsporters, talenten, programma’s en verenigingen worden er 
topsportevenementen geacquireerd en ondersteund. Om de topsport in Den Haag over het voetlicht te 
brengen wordt de Haagse bevolking actief geïnformeerd en het bedrijfsleven betrokken.  
Daarnaast hebben we in Den Haag een van de mooiste topsportaccommodaties van het land 
Sportcampus Zuiderpark. Vanuit de Sportcampus Zuiderpark wordt samen met de HHS en ROC 

Mondriaan, gewerkt aan het vergroten van de kwaliteit en effecten van (top)sportevenementen enerzijds 
en de sportparticipatie in Den Haag in het algemeen en Escamp in het bijzonder anderzijds. Dit door de 
1200 sportstudenten en hun docenten nadrukkelijk te betrekken bij de planning en uitvoering van 
(top)sportevenementen en sportstimuleringsprogramma’s in de directe omgeving van de Sportcampus, 
zowel in en tijdens de lessen als daarbuiten. 
 
Topsportevenementen  
Den Haag is met de Sportcampus Zuiderpark ook in 2019 weer gastheer van de World Tour 
Beachvolleybal en de Grand Prix Judo. Daarnaast staan in 2019 jaarlijks terugkerende 
(top)sportevenementen op het programma, zoals de City-Pier-City Loop en het ATP tennistoernooi 
The Hague Open. Bij alle grote topsportevenementen kijkt de gemeente hoe via side-events een 
verbinding gemaakt kan worden met de breedtesport. De ambitie is om ieder jaar minimaal één groot 
topsportevenement met internationale allure in Den Haag te ontvangen. In 2022 wordt dat het WK 

Zeilen. 
 
Samengevat, met uitstekende sportvoorzieningen, een sterk en bloeiend verenigingsleven en een 
ambitieus sportief klimaat gaan wij op weg naar onze volgende uitdaging European Capital of Sport in 
2022.  

 
Verloop financiële overzichten 

 
 

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 51.641 48.332 47.668 47.414 3.155

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 51.641 48.332 47.668 47.414 3.155

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -156 -156 -156 -156

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 3.000 300 300

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 2.389 1.636 4.576 1.121 44.854

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 54.030 49.812 55.087 48.678 48.153
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In 2019 zullen op diverse Haagse sportcomplexen (kunst)grasvelden worden vervangen of worden 
aangelegd. Dat geldt op een aantal complexen ook voor verhardingen, afrasteringen, etc. 
  

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 11.648 9.048 8.378 8.308 65

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 11.648 9.048 8.378 8.308 65

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 409 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s -965 -294 986 -289 7.954

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 11.092 8.754 9.364 8.019 8.019

Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Reserve Olympisch fonds 2.080                              -                  735                 1.345                       

2.080                        -              735             1.345                  

Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

Recht van opstal sportpark Duno 160 160

160 0 0 0 160
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2.11  Programma Economie  
Coördinerend portefeuillehouder: Richard de Mos/Saskia Bruines 
 

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
We streven naar economische groei en structurele banengroei. Het gaat weer goed met de economie in 
de stad. Toch blijft de banengroei in Den Haag achter bij de bevolkingsgroei. Met dit programma wil 
het college een stad waar iedereen mee kan doen. De komende jaren doen we dit aan de hand van 4 
speerpunten. We willen de Haagse economische structuur verbreden, de mismatch tussen 
werkgelegenheid en arbeidspotentieel verkleinen, het Haagse midden- en kleinbedrijf versterken en van 
Den Haag een bruisendere stad maken met voor elk wat wils. 
 
Wat houden de 4 speerpunten in? 
 Mkb laten groeien. Den Haag ondernemender maken: een innovatief ondernemingsklimaat, betere 

dienstverlening en stimuleren van het mkb met een mkb-groeiagenda.  

 Ruimte voor innovatie en groeiclusters: door in te zetten op onderscheidende Haagse businessclusters 
en een verbreding van de Haagse economie, gericht op alle opleidingsniveaus, zodat meer mensen 
aan het werk gaan. Zo zetten we o.a. in op het aantrekken en behouden van talent, toegang tot 
kapitaal, toegang tot markt en toegang tot kennis en innovatie. Daarnaast zetten we in op zowel het 
behoud als acquisitie van bedrijven door een sterk eco-systeem te bieden. We zetten daarom in op 
meer ruimte voor bedrijven in de stad. Daarnaast helpen we het Haagse bedrijfsleven 
internationaliseren.  

 Den Haag als attractieve stad: investeren in de aantrekkingskracht van de stad (waaronder binnenstad 
en kust) en het aantrekken van meer (zakelijke en recreatieve) bezoekers en bestedingen in o.a. 
toerisme, retail, evenementen en congressen, ruimte geven aan horeca;  

 Huisvesting en gebiedsontwikkeling: betaalbare en bereikbare bedrijfshuisvesting realiseren in 
aantrekkelijke werkmilieus, o.a. in het CID, de Binckhorst, de kust, in de buurten en wijken. Het 
vitaliseren van bedrijventerreinen. Het stimuleren van de werkgelegenheid in Zuidwest.  

 
Het college investeert in de Haagse economie om dit doel te bereiken. Het college trekt € 6 mln. uit 
voor een structurele impuls, voornamelijk om activiteiten door te kunnen zetten die tot nu toe 
incidenteel gefinancierd werden, zoals congressen, detailhandel en startup-beleid. Daarnaast trekt het 
college € 6 mln. uit voor een incidentele investering, onder andere in clusterversterking, 
bedrijventerreinen en bedrijfshuisvesting. Het college werkt de plannen de komende tijd uit en 
presenteert deze vanaf najaar 2018.  
 

 
 
Toerisme is voor Den Haag een belangrijke banenmonitor. Extra bezoekers leveren niet alleen directe 

maar ook veel indirecte banen op. Afgelopen jaren is het toerisme met gemiddeld 6% gegroeid. Voor 
de komende jaren wordt een verdere groei van het toerisme verwacht.  
 
De onderstaande kengetallen geven ontwikkelingen weer waarop de gemeente geen directe invloed kan 
uitoefenen door middel van beleid, maar die wel relevant zijn voor het beleid. 
  

Effect indicator Nulmeting (2014*) Realisatie 

2017

Begroting 

2018

begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Hotelgasten uit het buitenland 420.000 507.000 522.000 538.000 554.000 571.000 588.000

Aantal hotelovernachtingen van buitenlandse gasten 687.000 885.000 912.000 939.000 967.000 996.000 1.026.000

Hotelgasten uit het binnenland 422.000 542.000 558.000 575.000 592.000 610.000 628.000

Aantal hotelovernachtingen van binnenlandse gasten 688.000 827.000 852.000 878.000 904.000 931.000 959.000

Aantal hotelovernachtingen van zakelijke gasten 710.000 750.000 773.000 796.000 820.000 845.000 870.000

Waardering (rapportcijfer) van het gemeentelijk ondernemersklimaat door Haagse 

MKB ondernemers

6,2 6,5 6,7 6,9
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Kengetal Kengetal/Peildatum 1/6/2017 

Aantal banen in Den Haag per 1-1 273.722 

     - Waarvan 1-1 MKB 142.521 

     - Waarvan overig 131.201 

Aantal faillissementen per jaar in Den Haag 117 

Aantal startende ondernemingen per jaar in Den Haag 9.649 

Bruto Binnenlands Product t.o.v. voorgaand jaar: 2017 t.o.v. 2016 in % 

    - Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2,6 

    - Regio Utrecht (CR) 3,3 

    - Regio Groot-Amsterdam (CR) 3,9 

    - Regio Groot Rijnmond (CR) 3,3 

    - Nederland 3,2 

 

Kengetal Kengetal/Peildatum   
1/7/2017 

Realisatie 
1/7/2018 

Aantal internationale instellingen                                                                        

uitgesplitst naar:  

465 472 

internationale organisaties/NGOs 218 225 

internationale kennisinstellingen en scholen, culturele en 

expatservice-organisaties 

85 85 

Ambassades/consulaten/gelieerde organisaties  162 162  

 

Beleidsindicatoren (Rijk)  Eenheid Actuele peil datum 

Functiemenging % 51,8 

Bruto Gemeentelijk Product Verhouding tussen verwacht en gemeten product niet opgegeven in 

waarstaatjegemeente.nl 

Vestigingen van bedrijven Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 

64 jaar 

143,8 

Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar 764,2 

 

Programma op hoofdlijnen 

 

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten           59.328           41.620           40.014           37.727           36.370 

Baten            7.305            3.083            3.276            3.310            3.025 

Saldo exclusief reserves           52.022           38.537           36.738           34.417           33.345 

Dotaties            2.837            1.000            1.000            1.000            1.000 

Onttrekkingen           10.767            3.750            4.790            3.990            4.387 

Saldo inclusief reserves       44.093       35.787       32.948       31.426       29.958 

Saldo incidentele baten en lasten           12.148           -5.450           -2.210           -3.010           -2.612 

Structureel saldo programma       56.241       30.337       30.738       28.416       27.346 

Begroting
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De lasten op dit programma komen voor ruim de helft voor rekening van twee activiteiten die direct 
zijn gericht op de versterking van de Haagse economie: promotie, toerisme en marketing en 
economische ontwikkeling en structuurversterking. De overige lasten worden gevormd door de 
activiteiten huisvesting werkmilieus; dienstverlening, bedrijven en mkb en regionale bedrijfschappen.  
Het overgrote deel van het programma wordt gedekt uit algemene middelen, meer nog dan eerdere 
jaren. Dit komt doordat minder beschikbaar is in reserves. In 2019 zijn de meeste onttrekkingen uit het 
Fonds Economische Structuurversterking en de reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende 
investeringsmiddelen. Daarnaast ontvangt de gemeente opbrengsten uit de verhuur van vastgoed (zoals 
de HSD Campus) en belastingen voor de bedrijveninvesteringszones.  
 

Wat gaan we doen en wat gaat het kosten in 2019? 
 
In de inleiding zijn de vier speerpunten van dit college benoemd: 

1. MKB laten groeien 
2. Ruimte voor innovatie en groeiclusters 
3. Den Haag als attractieve stad 
4. Huisvesting en gebiedsontwikkeling 
 
Per speerpunt lichten we hieronder de gemeentelijke activiteiten toe.  
 
1. MKB laten groeien 
 

Dienstverlening, bedrijven en mkb Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Meer, grotere en sterkere mkb-bedrijven. 4.707 1.076 3.631 

 

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is een belangrijk onderdeel van de Haagse economie. Den Haag kent 
veel succesvolle ondernemers en het aantal bedrijven in Den Haag stijgt. Van de banengroei in de 
periode 2000-2017 komt bijna 90% voor rekening van het midden- en kleinbedrijf. Opvallend is de 
grote groei van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).  
 
Groeiagenda  
In het najaar 2018 wordt de groeiagenda voor het midden- en kleinbedrijf gepresenteerd, ter versterking 
van het Haagse midden- en kleinbedrijf. In 2019 gaat de gemeente in ieder geval door met: 

31% 

27% 

16% 

14% 

11% 1% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Promotie, toerisme en 

marketing  €13,3mln. 

Economische ontwikkeling en 
structuurversterking  €11,4mln. 

Huisvesting, werkmilieus, 
bedrijventerreinen (MKB) 
€6,8mln. 
Huisvesting werkmilieus 
(Kenniseconomie) €6,0mln. 

Dienstverlening, bedrijven en 
mkb  €4,7mln. 

Regionale bedrijfschappen 
€0,4mln. 

84% 

9% 
4% 

3% 1% 

Samenstelling dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Algemene middelen 
€35,8mln. 

Ontrekkingen €3,8mln. 

Huren €1,5mln. 

Belastingen €1,1mln. 

Overige €0,5mln. 

 43 mln. 43 mln. 
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 Uitvoering van de agenda Micro-ondernemerschap en het actieprogramma Kleinschalige 
bedrijfshuisvesting (RIS 297199). 

 Stimuleren van  bedrijveninvesteringszones op de bedrijventerreinen. 

 Accountmanagement en relatiebeheer, waaronder het organiseren van kennis- en netwerkevents 
zoals als het Mkb Groeievent. 

 Advies en ondersteuning, betere dienstverlening via het Ondernemersportaal. 

 Stimuleren van het Haagse midden- en kleinbedrijf dat de afzetmarkt internationaal wil vergroten. 
 
Steenworp 
Steenworp Vestigingsadviseurs Haaglanden adviseert en begeleidt startende bedrijven bij het vinden van 
passende bedrijfshuisvesting in de regio Haaglanden. De gemeente wil de makelaarsfunctie die 
Steenworp heeft voor bedrijfshuisvesting intensiveren. Hiervoor is in 2019 € 0,4 mln. beschikbaar. 
 
Bedrijveninvesteringszones 
In een bedrijveninvesteringszone investeren ondernemers samen in de kwaliteit van hun 

bedrijfsomgeving, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein. De gemeente int de belasting 
hiervoor en verleent dit bedrag (totaal € 1 mln.) weer als subsidies aan de bedrijveninvesteringszones. 
Den Haag telt op dit moment 20 van deze zones: 19 winkelgebieden en 1 bedrijventerrein (Zichtenburg 
Kerketuinen Dekkershoek). De gemeente wil de vorming van bedrijveninvesteringszones  op de 
bedrijventerreinen stimuleren. Ook bij het detailhandelsbeleid is dit een speerpunt. 
 
Samenwerking, netwerken en kennisdeling 
De Economic Board bestaat uit mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van Den 
Haag. Ze voelen zich met de stad verbonden en willen zich inzetten om de economische vernieuwing in 
de stad te versnellen. Verder wordt ingezet op duurzaamheid, talent en events voor het midden- en 
kleinbedrijf. 
 
Acquisitie bedrijven 
De gemeente wil met acquisitiebeleid buitenlandse bedrijven aantrekken en behouden die de 

prominente Haagse economische sectoren versterken. Dit leidt tot meer banen, maar ook sterkere  
werkgelegenheid in de stad en daarmee groei. The Hague Business Agency (THBA) krijgt in 2019 een 
bijdrage van € 1,2 mln. van de gemeente. Daarmee richt THBA zich in 2019 op het aantrekken van 
internationale bedrijven in de sectoren energie, IT & telecom, Finance & Legal en zakelijke 
dienstverlening/internationale hoofdkantoren alsmede non-gouvernementele organisaties. Daarnaast 
gaat Innovation Quarter de acquisitie voor Safety & Security verzorgen in 2019. Hiermee zijn alle 
sectoren voor de kenniseconomie betrokken bij de acquisitieorganisaties. 
 
2. Ruimte voor innovatie en groeiclusters 
 

Economische ontwikkeling en structuurversterking Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
De Haagse economie robuuster en veerkrachtiger maken. 11.402 124 11.278 

 
Om de Haagse economie te verbreden en robuuster te maken, zet de gemeente, als internationale stad 
van vrede en recht, in op onderscheidende Haagse businessclusters, zoals security en impact economy. 
Den Haag zet ernaast in op  IT-Tech, Legal-Finance en Energie. We ondersteunen de start en doorgroei 
van bedrijvigheid en stimuleren de samenwerking tussen en met bedrijven, kennisinstellingen, 
overheden en (internationale) organisaties. 
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Clusterversterking 
Om onze clusters te versterken, ontplooien we de volgende activiteiten in 2019:  

 Accountmanagement met de toonaangevende werkgevers in de stad.  

 Innovatiekracht vergroten door samenwerking tussen grote organisaties en startups/scaleups te 
stimuleren. 

 Het opleiden, behouden en aantrekken van talent.  

 Publieke en private financieringsinstrumenten in elke fase van innovatie- en 
organisatieontwikkeling. 

 Het aantrekken en ondersteunen van bedrijven (waaronde MKB internationalisering). 

 Versterken van dienstverlening kenniswerkers, expats en ondernemers 

 Toegang verschaffen tot kapitaal en markt. 
 
Het betreft de volgende clusters: 
 
Vrede en recht  
Met de digitalisering van de maatschappij nemen juridische en ethische vraagstukken over de gevolgen 
hiervan een grote vlucht. Het sterke profiel van Den Haag als internationale stad van vrede en recht en 
de aanwezigheid van internationale bestuurlijke en juridische organisaties en kennisinstellingen maakt 
Den Haag de logische plek om ruimte te bieden aan innovatie en vernieuwing voor digitaal recht en 
bestuur. We onderzoeken nieuwe onderwijs- en onderzoekstrajecten van universiteiten en hogescholen, 
acquireren bedrijven en organisaties, en halen congressen binnen rond dit thema. Zo laten we zien dat 
Den Haag dé internationale stad is van Vrede en Recht, ook in een digitale wereld.  
 
Veiligheid 
Inmiddels is de regio Den Haag goed voor ca. 25% van de werkgelegenheid en omzet binnen de 
Nederlandse veiligheidssector. Het college wil in 2019 de relatie versterken met toonaangevende 
werkgevers in het veiligheidsdomein, stimuleert innovatiesamenwerking binnen het cluster (waaronder 
een betere verbinding tussen vraag en aanbod), werkt samen met Haagse kennisinstellingen aan 
onderwijsprogramma’s en vergemakkelijkt de toegang tot financiering in samenwerking met Innovation 
Quarter voor kansrijke bedrijven en innovaties in de stad. 
 
Finance/Legal 
Voor de financiële sector doen wij onderzoek welke kansrijke thema’s, binnen het snijvlak van Finance, 
IT/Tech en Security (bijvoorbeeld financiële fraude), de gemeente een faciliterende rol kan spelen. De 
Haagse pensioensector heeft de gemeente benaderd om samen thema’s als pensioentechnologie te 
onderzoeken. Dit gaan we doen in 2019.  
 
ICT-Tech 
Speerpunten bij het versterken van de Haagse IT/Tech-sector zijn het vergroten van het aanbod van IT-
talent, zorgen voor netwerkvorming, een aanbod van interessante evenementen en het zichtbaar maken 
van Den Haag als aantrekkelijke vestigingsplaats. The Hague Tech ontwikkelt samen met The Hague 
Business Agency en Innovation Quarter een programma om internationale IT-bedrijven die zich in Den 
Haag willen vestigen ondersteuning te bieden. Den Haag is daarnaast trekker van het regionale 
programma Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid Holland, waar maakbedrijven begeleid 
worden bij digitalisering. Hiervoor is via EFRO financiering en bijdrage vanuit het Rijk en MRDH in 
totaal ruim € 6 mln. extra beschikbaar. 
 
Energie 
Het merendeel van de banen is nu nog te vinden in de olie- en gassector. De groei van de sector is 
echter te verwachten in de ‘renewable energy’ en verduurzaming. We gaan in 2019 extra acquireren en 
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activiteiten ontwikkelen die het vestigingsklimaat verstevigen waarmee de Haagse propositie voor deze 

bedrijven wordt versterkt. Het college streeft naar lokale betrokkenheid van het internationale 
bedrijfsleven in de lokale energietransitie. Daarnaast ontplooit het college lokale energie-initiatieven en 
de stimuleren beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. 
 
Internationale stad 
Den Haag heeft een ijzersterk imago als internationale stad van vrede en recht en als vestigings- en 
ontmoetingsplaats voor internationale organisaties, instellingen, ambassades, bedrijven en professionals 
die werken aan vrede en recht. Den Haag vervult internationaal een toonaangevende rol in de 
ontwikkeling van de internationale rechtsorde, onder meer als gaststad van een aantal VN-instellingen. 
Het is belangrijk dit profiel goed en scherp in de wereld neer te zetten en de stad zichtbaarder te 
positioneren als internationale stad van vrede en recht. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 3,5 mln. 
gereserveerd om deze ambitie te verwezenlijken. 
De gemeente blijft ook de komende jaren investeren in een internationaal concurrerend 
vestigingsklimaat: internationale bereikbaarheid, internationaal onderwijs, een hoogwaardig cultuur- en 

sportaanbod en een excellente kwaliteit van leven zijn de sleutelwoorden. Hiervoor is in het 
collegeakkoord € 2,0 mln. beschikbaar gesteld binnen de reserve internationaal en werving. Deze wordt 
als acquisitie-instrument ingezet door de gemeente. 
De feitelijke acquisitie en het relatiebeheer van nieuwe internationale organisaties doen we samen met 
The Hague Business Agency en het Rijk. Hiervoor wordt vooral personele capaciteit ingezet. De 
investeringen zoals hierboven omschreven vinden in andere programma’s plaats. 
 
Startup programma Impact Economy 
De gemeente investeert sinds 2015 door middel van het startup programma Impact Economy in de 
ontwikkeling van een levendig en concurrerend startup ecosysteem en daarmee in de noodzakelijke 
versterking van het Haagse vestigingsklimaat. Met impact economy positioneert Den Haag zich als stad 
waar gewerkt wordt aan innovaties voor een betere wereld. Dat past bij het DNA van onze 
internationale stad van vrede & recht. De gemeente investeert via dit programma in cruciale 
randvoorwaarden om bedrijven te helpen snel te groeien, op te schalen én aansluiting te vinden bij de 

grote organisaties als klant. Ook in 2019 investeert de gemeente € 1,5 mln in het verder ontwikkelen 
van deze infrastructuur. Met die investering ondersteunen we ondernemers met toegang tot 
internationale (kennis)netwerken, betaalbare kantoorruimte in de stad en toegang tot de markt, groei 
financiering, talent en meer zichtbaarheid. Denk hierbij aan data intelligence zoals Samasource 
ontwikkelt; blockchain technologie om humanitaire hulp te verbeteren zoals Q42 en Hack The Planet 
in samenwerking met Rode Kruis doen en onze zee die we gebruiken als bron voor voedsel en 
duurzame energie zoals de Noordzeeboerderij en Ampyxpower laten zien. Zo dragen wij bij aan een 
toekomstbestendig vestigingsklimaat van de internationale stad van vrede & recht. 
 
Smart City 
Het leven en werken in de stad en het functioneren van de openbare ruimte verandert door de inzet 
van technologische innovaties. Technologische innovaties gaan helpen om verkeer en mensen efficiënter 
te leiden door de stad (verkeer- en crowdmanagement), veiligheid te verbeteren en de kwaliteit van 
wonen en leven te vergroten (domotica). Al deze ontwikkelingen zijn alleen mogelijk met voldoende 
digitale connectiviteit in de stad. 
Het project “Living Lab Scheveningen” is de eerste stap om de noodzakelijke connectiviteit te 
realiseren als onderdeel van de vervanging van de openbare verlichting in Scheveningen. Het daarbij 
behorende open platform met data is de basis waarop nieuwe slimme oplossingen worden ontwikkeld 
die ten goede komen aan de stad en haar inwoners. Geen losse afzonderlijke oplossingen, maar een 
samenwerkend geheel. Voor de uitvoering van de Nationale Smart City Strategie werkt de gemeente 
nauw samen met de G5-steden. Elke stad is trekker van een thema’s uit de Strategie. Den Haag is 
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trekker van de agenda voor safety & security.  De ontwikkelingen op het gebied van Smart Cities zullen 

integraal onderdeel zijn van de vernieuwde gemeentelijke I-visie die begin 2019 wordt vastgesteld. 
 
Innovation Quarter 
De gemeente is partner bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland en stelt hiervoor 
€ 0,4 mln. beschikbaar in 2019. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V. (IQ) 
heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee 
het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland. 
Sinds 2018 voert IQ ook de Roadmap Next Economy agenda uit. De taken en activiteiten van de 
ontwikkelingsmaatschappij in 2019 worden in de paragraaf verbonden partijen nader toegelicht.  
 
Central Innovation District 
Met de inzet op het CID maken we de stad attractiever, creëren we een innovatiever 
ondernemingsklimaat en zorgen we voor condities waarin clusters zich kunnen versterken. Begin 2019 
wordt de CID agenda opgeleverd. Een integrale agenda die investeringsprioriteiten benoemd in het 

economische, ruimtelijk-fysieke en sociaal-culturele domein. We investeren in laaghangend fruit dat een 
versnellende werking heeft en leggen met stakeholders het fundament voor de cruciale investeringen 
voor de langere termijn. 
 
Kansen voor West 
Sinds het voorjaar van 2015 staat het programma Kansen voor West II open voor projecten op het 
gebied van innovatie, CO2-reductie en het creëren van banen bij het midden- en kleinbedrijf, vooral aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt. Projecten worden begeleid bij het aanvragen van subsidie. Als de 
subsidiebeschikking eenmaal binnen is, helpen we de projecten ook om de administratie Europaproof in 
te richten. 
 
3. Den Haag als attractieve stad 
 

Promotie, toerisme en marketing  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Aantrekkelijke en bruisende stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven. 13.297 250 13.047 

 
Een aantrekkelijk Den Haag trekt bezoekers die geld spenderen in de stad: meer klanten in de winkels, 
meer gasten in de horeca en meer mensen in attracties en musea. Deze bestedingen leiden tot meer 
omzet- en groeimogelijkheden en meer werkgelegenheid. Dit college wil meer bezoekers en 
bestedingen voor Den Haag en Scheveningen realiseren door meer kwaliteitstoerisme, meer retail en 
een grotere bekendheid van Den Haag als aantrekkelijke citytrip bestemming aan zee. Het college gaat 
een visie opstellen hoe Den Haag haar ligging als Stad aan Zee beter economisch kan benutten. 
 
Toerisme  
De toeristische sector bloeit in Den Haag. Toerisme is een wereldwijde groeimarkt en levert een 
belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid van Den Haag, met name voor de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt een aantrekkelijk horeca- en winkelaanbod voor een goed 
vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarmee is toerisme zowel direct als indirect van belang voor de 
Haagse economie. De laatste jaren is met name het verblijfstoerisme sterk toegenomen en de 
verwachting van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen is dat de groei de komende jaren 
aanhoudt. 
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Deze kansen moeten echter wel worden benut. Daarom zijn er in 2019 3 prioriteiten:  

 Het versterken van het toeristisch aanbod: het acquireren van nieuwe attracties, het versterken van 
het Museumkwartier en het realiseren van een stevig programma om de bezoekers tijdens de 
renovatie van het Binnenhof op peil te houden. 

 Het zichtbaar maken en de beleving vergroten van de toeristische thema’s Stad aan Zee, vrede & 
recht en koninklijk. We onderzoeken onder meer de mogelijkheden om het Vredespaleis open te 
stellen. 

 Het vergroten van de bekendheid van de stad: door middel van publiciteit en campagnes de 
(inter)nationale zichtbaarheid van Den Haag als toeristische bestemming verder versterken. 

Voor de toeristische marketing (The Hague Marketing Bureau) van Den Haag is in 2019 € 2,3 mln. 
beschikbaar.  
 
Citybranding  
Citybranding gaat over het bouwen van specifieke en krachtige associaties in de hoofden van mensen als 
ze denken aan Den Haag. Een sterk merk Den Haag is een merk dat mensen enthousiast maakt en 

kansen biedt om ze eerder en vaker te laten kiezen voor Den Haag. Om alle betrokken partijen en hun 
activiteiten in harmonie samen te laten werken, gaan we in 2019 voortvarend aan de slag met een 
geactualiseerde aanpak Haagse citybranding. Dit is geen gloednieuwe visie of strategie, maar een 
gerichte update op basis van de resultaten, opgedane ervaringen en organisatieveranderingen bij partners 
in de afgelopen jaren. Voor de uitvoer van deze strategie is in de begroting in 2019 een bedrag 
beschikbaar van € 1,2 mln. Daarnaast wordt in 2019 de integrale, strategische marketing van Den Haag 
richting de zakelijke markt (profit, non-profit en intergouvernementele organisaties) verder uitgerold en 
toegepast voor de diensten en uitvoeringsorganisaties. Een digitale portal verzamelt en deelt marketing 
uitingen gebaseerd op een eenduidige zakelijke positioneringsstrategie. 2019 wordt gebruikt voor de 
uitrol en productie van nieuw materiaal tot een werkbaar platform. 
 
Detailhandel en horeca 
Juist voor lager opgeleiden is detailhandel en horeca een stabiele banenmotor voor de stad. De 
consument wordt kritischer en de groei van het online winkelen zet gestaag door. Een dagje winkelen 

moet meer en meer een beleving zijn, waarbij horeca en detailhandel steeds verder in elkaar vloeien als 
één totaalconcept. Samen met de Haagse detailhandel en horeca is het zaak om de winkelstraten 
aantrekkelijk, bereikbaar en veilig te houden. Wijk- en buurtcentra vormen het hart van de wijk en de 
binnenstad is aantrekkelijk voor (inter)nationale bezoekers.  
Op landelijk niveau moet Den Haag een leidende rol vervullen in retail-innovatie. In het vernieuwde 
actieprogramma voor detailhandel wordt enerzijds ingezet op het versterken van individueel en lokaal 
ondernemerschap. Daarnaast is er aandacht voor Haagse local heroes, want zij vormen het unieke DNA 
van winkelstad Den Haag. Anderzijds wordt ingezet op behoud en versterking van de 
bedrijfsinvesteringszones waardoor winkelgebieden toekomstbestendig worden. Inzet van 
winkelstraatmanagement is eventueel mogelijk voor winkelgebieden met voldoende economisch 
perspectief. Ook het beleid rondom markten, straathandel en kiosken wordt geëvalueerd. De inzet is 
meer ruimte te geven aan deze ondernemers en initiatieven op dit vlak. 
 
Een bloeiende horecasector is belangrijk. Het creëert banen, ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
en het zorgt voor levendigheid en vertier in de stad. In de Haagse horeca werken circa 11.000 mensen, 
dat is 3,5% van het aantal werkenden in Den Haag. Horecaondernemers krijgen ruim baan om te 
bouwen aan een bruisende stad. In 2019 wordt een nieuw uitwerkingsplan gemaakt voor de periode 
2020-2023. 
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Binnenstad  
In 2019 blijven het college investeren in de Haagse binnenstad. De economische en toeristische 
betekenis van de binnenstad is immers groot. Door middel van acquisitie en strategisch locatiebeleid 
voegen we (inter)nationaal concurrerend aanbod toe in o.a. retail, leisure, horeca, evenementen en 
cultuur. De aanpak Hofkwartier wordt doorgezet en afgerond en er wordt gekeken naar een 
vergelijkbare kwaliteitsagenda voor het Oude Centrum. Daarnaast coördineert en ondersteunt Bureau 
Binnenstad de samenwerking met de private partners en de realisatie van private projecten. Bureau 
Binnenstad krijgt hiervoor een bijdrage van € 0,3 mln. van de gemeente. Ook wordt in 2019 vanuit 
deze samenwerking een nieuw Binnenstadplan 2020-2030 opgesteld. Met de stakeholders in het 
Museumkwartier werken we aan versterking van het gebied. Thema’s voor het komende jaar zijn: de 
openstelling van culturele arrangementen zodat bezoekers langer in het gebied verblijven en een 
cultureel jaarprogramma met hoogwaardige programmering van buitenactiviteiten (voor een brede 
doelgroep waaronder jongeren). Daarnaast vergroten we de fysieke herkenbaarheid door het gebied van 
een brand te voorzien en maken we het verblijf in het gebied aantrekkelijker. Voor de binnenstad 
inclusief Museumkwartier is structureel € 0,5 mln. beschikbaar. 

 
Kust 
In 2019 gaan we verder met de projecten aan de kust die het ruimtelijk-economisch functioneren van de 
haven, de badplaatsen en het strand versterken. Het betreft een totaalprogramma van inspanningen en 
investeringen (fysiek en niet-fysiek), gericht op het gebruik van de haven, de strategische ligging aan zee, 
de innovatiemogelijkheden op zee, de seizoensverlenging, de verbreding van de badplaatseconomie en 
de versterking van het vestigingsklimaat. Dit moet leiden tot een robuustere en hiermee minder 
kwetsbare economie. Ook gaan we door met het structurele investeringsprogramma om de Haagse kust 
nog mooier te maken, de Kust Gezond. Specifiek voor de haven werken we samen met het bedrijfsleven 
aan een havenconvenant en aan de verschillende opties voor verlegging van de zeewering. Voor de 
badplaats Scheveningen schrijven we een ruimtelijk-economische ontwikkelingsstrategie die agenderend 
is voor toekomstige ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingsmogelijkheden. De ‘Proeftuin op de 
Noordzee’ zal in 2019 tot volle wasdom komen door middel van een serie aan pilots, testen en 
innovaties. Voor de kust is per jaar € 0,4 mln. beschikbaar, waarvan deels voor subsidies gericht op 

innovaties op zee. 
 
Congressen 
De afgelopen jaren heeft de stad flink geïnvesteerd in het The Hague Convention Bureau, het 
acquisitiebudget (in 2014-2018 samen in totaal € 7 mln.) en het conferentiecentrum World Forum The 
Hague. Dat heeft geresulteerd in een stijging van het aantal congressen met 69% in de afgelopen 4 jaar. 
De investeringen waren tot nu toe incidenteel van aard en laten zien dat deze lonen. Dit college wil een 
gastvrije stad zijn voor grootschalige congressen. We hebben de ambitie om van Den Haag een 
omvangrijke congresstad van Nederland te maken. Daarom wil het college vanaf 2019 structureel € 2 
mln. per jaar investeren in congressen (€ 1,5 mln. voor het The Hague Convention Bureau en € 0,5 mln 
acquisitiebudget). 
 
Evenementen  
Evenementen en festivals, groot en klein, dragen bij aan de levendigheid van de stad. Ze geven 
dynamiek en laten de stad bruisen. De gemeente ondersteunt ieder jaar evenementen en festivals vanuit 
verschillende portefeuilles. Jaarlijks is structureel € 2,55 mln. beschikbaar om evenementen financieel te 
ondersteunen. We focussen op evenementen die de stad economische spin-off opleveren middels 
bestedingen en het toeristische profiel van Den Haag als aantrekkelijke stad versterken. Daarnaast 
zetten we in op het meerjarig ondersteunen van festivals en evenementen die we voor langere tijd aan 
de stad willen binden. In 2019 komt het college met een integraal en transparant evenementenbeleid 
met duidelijke criteria voor subsidies van grote en kleine evenementen. Daarnaast komt er een jaarlijkse 
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evenementenkalender en een locatiebeleid voor evenementen. Voor de praktische uitvoering en 

ondersteuning kunnen organistoren terecht bij het centraal evenementenbureau. 
 
4. Huisvesting en gebiedsontwikkeling 
 

Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Betaalbare en bereikbare bedrijfshuisvesting voor het mkb. 6.809 2.670 4.139 

 
Den Haag heeft een tekort aan betaalbare bedrijfshuisvesting. Binnen de stadsgrenzen is er nauwelijks 
fysieke ruimte meer. Betaalbare en bereikbare bedrijfshuisvesting is noodzakelijk om meerdere redenen: 
het maakt het voor startende ondernemers makkelijker daadwerkelijk te starten. Het maakt het ook 
voor nieuwe bedrijven die zich in de stad willen vestigen én voor bedrijven die grotere huisvesting 
zoeken aantrekkelijker om naar Den Haag te komen of hier te blijven. De consequentie van een tekort 
is dat bedrijven uit de stad vertrekken of zich elders vestigen met negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid. Berekend is dat in de wijken komende 10 jaar behoefte is aan minimaal 40.000 m2 
kleinschalige bedrijfshuisvesting en op de bedrijventerreinen tussen de 250.000 en 450.000 m2.  
 
Kleinschalige bedrijfsruimte 
In 2017 is het Actieprogramma kleinschalige bedrijfsruimte vastgesteld (RIS 297199) om de realisatie 
van meer (betaalbare) kleinschalige bedrijfsruimte mogelijk te maken. Hiervoor was incidenteel € 4 mln 
beschikbaar gesteld, waarvan in 2019 € 1 mln. begroot is.  
 
Fonds Ruimte en Economie Den Haag 
Via de Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID) kan de gemeente 
revolverend investeren met middelen vanuit verschillende programma’s uit de gemeentebegroting. 
Vanuit programma 11 en het cofinancieringsfonds is het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) 
via HEID aangevuld, samen met Europese middelen. FRED investeert in projecten die inspelen op de 
behoefte aan kleinschalige bedrijfsruimte in Den Haag. In 2018 heeft de fondsmanager de eerste nieuwe 
projecten gefinancierd en naar verwachting wordt in 2019 voor € 0,9 mln. gemeentelijke middelen aan 
nieuwe projecten ter beschikking gesteld vanuit het fonds. Voor dit bedrag vindt een onttrekking plaats 
uit de reserve toegekende gemeentelijke revolverende investeringsmiddelen. Meer informatie over 
HEID is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.  
 
Bedrijventerreinen en kantoren 
De Bedrijventerreinenstrategie Den Haag (RIS 299341) is in 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. 
De strategie zet in op het vernieuwen, intensiveren en verduurzamen van de 9 binnenstedelijke 
bedrijventerreinen. Daarnaast zetten we in op het versterken van het kantorenmilieu en aanbod op 
toplocaties. Het college wil hiervoor in de periode 2019-2022 jaarlijks €1,6 mln. investeren. In het 
najaar van 2018 volgt een plan van aanpak. 
 

Regionale bedrijfschappen Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Het ontwikkelen van, dan wel ontwikkelen en exploiteren van 

bedrijventerreinen. 

404 413 -8 

 
Met het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen stimuleert de gemeente de werkgelegenheid 
in de Haagse regio. De gemeente participeert daarom in de gemeenschappelijke regelingen 
Bedrijvenschap Harnaschpolder en Industrieschap de Plaspolder. Inhoudelijk is de gemeente betrokken 
bij de Stichting Businesspark Haaglanden. Voor elk van deze organisaties is een gemeentelijke 
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procesmanager aangesteld die bestuursvergaderingen voorbereidt en het college adviseert. De gemeente 

detacheert ook medewerkers bij de schappen. De lasten en baten voor dit product bestaan vooral uit 
personeelslasten en personeelsvergoedingen. De inhoudelijke ontwikkelingen worden toegelicht in de 
paragraaf verbonden partijen. 
 

Huisvesting werkmilieus (kenniseconomie) Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Huisvesting bedrijfsverzamelgebouwen 6.000 2.300 3.700 

 
Huisvesting  
Om de groei van de clusters mogelijk te maken, zijn voldoende huisvestingsmogelijkheden nodig voor 
start- en scaleups en faciliteiten waar onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en 
overheidsorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Zulke locaties hebben internationale 
aantrekkingskracht op nieuw talent en bedrijven. In 2019 zorgt de gemeente daarom voor de exploitatie 
van de HSD Campus en de nieuwe huisvestingsmogelijkheden voor start- en scaleups binnen de 
sectoren Veiligheid en IT/Tech. Met dit doel wordt het voormalig ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bij Laan van NOI verbouwd, wat in het eerste kwartaal van 2019 afgerond zal zijn. 
Hiervoor is in 2019 nog € 1,2 mln. beschikbaar. Daarnaast wil het college investeren in een nieuw 
creatief bedrijfsverzamelgebouw in de Binckhorst: het Hartingbankpand. Een voorstel hiervoor wordt in 
het laatste kwartaal van 2019 aan de Raad voorgelegd. 
 
Research lab 
Nieuwe technologieën als big data en kunstmatige intelligentie zullen steeds belangrijker worden voor 
de toekomstige kenniseconomie. De doelstelling van het research lab is om zogenoemde 'cognitieve 
technologieën' beschikbaar te maken voor de stad. Momenteel wordt een consortium van partners 
vanuit kennisinstellingen, bedrijfsleven en de sectoren gevormd. De uitvoering vindt plaats in 2019 en 
2020. Hiervoor is respectievelijk € 1 mln. en € 0,25 mln. beschikbaar.  

 
Verloop financiële overzichten 

 
 

 
 

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 57.755 27.516 26.228 22.952 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 57.755 27.516 26.228 22.952 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -1.086 -1.086 -1.086 -1.086

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 200 12.200 12.000 12.000 12.000

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 4.210 3.990 3.872 4.860 26.456

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 62.165 42.620 41.014 38.727 37.370

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 12.235 3.646 4.896 3.342 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 12.235 3.646 4.896 3.342 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 180 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 5.657 3.187 3.170 3.958 7.412

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 18.072 6.833 8.066 7.300 7.412



123 
 
 

 

Om de eerder genoemde activiteiten op dit programma uit te voeren, worden ook gemeentelijke 
reserves ingezet. In 2019 wordt het meest onttrokken aan het Fonds Economische Structuurversterking. 
In het verlengde van het vorige college willen we met deze incidentele middelen investeringen doen die 
bijdragen aan de versterking van de economische structuur van Den Haag, werkgelegenheid voor 
iedereen en duurzaamheid bevorderen. Door middel van het fonds kan ingespeeld worden op de kansen 
die de huidige transitie van de Haagse economie en economische topsectoren en clusters bieden in de 
komende vier jaar.  
  

Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Reserve Overcommittering D2 6.318                              -                  50                   6.268                       

Reserve Fonds Economische Structuurversterking 2.800                              1.000          2.300              1.500                       

Reserve World Forum Convention Center -                                     -                  -                      -                               

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie 1.224                              -                  500                 724                          

Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen 2.700                              -                  900                 1.800                       

13.042                      1.000       3.750          10.292                
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2.12 Programma Mobiliteit 
Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten  
 

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
Om de stad bereikbaar te houden, zijn we op zoek naar een optimale balans tussen de diverse 
manieren van vervoer. Het openbaar vervoer en de fiets moeten sneller groeien dan het autogebruik. 
Met dit programma willen we dat de stad bereikbaar is voor alle verkeersdeelnemers. 

 
Wat zijn de activiteiten in 2019? 
 In 2019 starten we met het proces dat moet leiden tot voorontwerpen om de resterende delen van 

de tramlijnen 1, 6, 12 en 16 geschikt te maken voor lage vloertrams en toegankelijk te maken voor 
mensen met een fysieke beperking (Netwerk Randstad Rail fase 2). 

 De gemeente gaat investeren in de ontsluitingsmogelijkheden per tram in de Binckhorst.  

 Met partners in de regio en met NS werken we aan goede internationale verbindingen, zoals een 
directe verbinding met Düsseldorf. 

 In Centrum-Noord wordt gewerkt aan een plan om doorgaand autoverkeer in het noordelijk deel 
van het centrum te verminderen en meer ruimte voor de fiets te organiseren.  

 Voor de Rotterdamsebaan staat 2019 in het teken van het afbouwen van de tunnel met toeritten en 
de aansluitingen op de bestaande infrastructuur. De tunnelinstallaties worden ingebouwd en getest. 

 Op basis van het Uitvoeringsprogramma I van de kadernota Straten, wegen en lanen (RIS 296333) 
wordt in 2019 gewerkt aan de herinrichting van diverse wegen en kruispunten. 

 Op de langere termijn wordt “Ruim baan aan de fiets” gegeven. De uitvoering van enkele 
projecten uit het ‘Meerjarenprogramma fiets 2015-2018’ lopen door in 2019. In 2019 zullen de 
resterende drie sterfietsroutes op enkele delen na zijn gerealiseerd. Ook wordt gewerkt aan de 
ontbrekende schakels in het stedelijke fietsnetwerk.  

 Voldoende parkeerplekken voor fietsen blijft een belangrijk onderdeel van het fietsbeleid. Dit geldt 
allereerst in de binnenstad en bij de stations, maar zeker ook op andere plekken in de stad. Nieuwe 
stallingen bij de stations Den Haag Centraal, Den Haag Moerwijk, Den Haag Hollands Spoor en 
Den Haag Laan van NOI zijn in aanbouw of in ontwikkeling. Verder wordt gezocht naar ruimte 
om de stallingcapaciteit in het Hof- en Pleinkwartier en Buitenhof uit te breiden.  

 Om de hoge parkeerdruk (>90%) in woongebieden te verlagen, worden in de periode 2017-2019 
bijna 800 nieuwe parkeerplaatsen op straat aangelegd. De laatste hiervan worden in 2019 
gerealiseerd. 

  

 
 

Prestatie indicatoren Nulmeting Realisatie 

2017

Begroting 

2018

begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Peildatum/ 

periode 

nulmeting

Aantal km fietspad binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1 349 357 360,5 363,5 371 372 372 1/1/2015

Aantal km fietsstrook binnen de bebouwde kom van Den Haag per 

1-1

8,9 4,4 55,1 53,1 53,1 53,1 53,1 1/1/2015

Aantal fietsparkeerplekken in Centrum, Scheveningen, stations en 

enkele RR halten

16.000 24.033 29.833 35.583 37.000 38.000 38.000 1/1/2015
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Programma op hoofdlijnen 

 
 
 

  
 
 
 
Binnen het programma Mobiliteit wordt 63% besteedt aan de inrichting van het verkeer en de 
verkeersveilige doorstroming van de verkeersdeelnemers. Circa 34% wordt besteed aan het aanleggen 
van parkeervoorzieningen en handhaving van parkeren. De belangrijkste bron van inkomsten zijn de 
parkeeropbrengsten. Deze vormen circa 79% van alle inkomsten. 15% van de inkomsten komt voort uit 
de algemene middelen.  

Effect indicatoren Nulmeting Realisatie 

2017

Begroting 

2018

begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Peildatum/ 

periode 

nulmeting

Deel van de weglengte van regionale hoofdwegen (in procenten) waarop 

de streefwaarde van 35-40 km/uur gedurende 95% van de tijd wordt 

gehaald

70% 64,2% >70% >71% >72% >73% >73% juli 2013- 

juli 2014

Deel van de weglengte van stedelijke hoofdwegen (in procenten) waarop 

de streefwaarde van 20-25 km/uur gedurende 95% van de tijd wordt 

gehaald

71% 76,4% >71% >72% >73% >74% >74% juli 2013- 

juli 2014

Aantal van de 15 toplocaties die in de Haagse Nota Mobliliteit (HNM) 

zijn benoemd die binnen de reistijdnorm bereikbaar zijn vanaf de twee 

dichtstbijzijnde (intercity)stations 

9 9 9 9 10 11 11 2013

Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van auto 32% 35,5% 35% 34% 33% 33% 33% 2013

Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van openbaar 

vervoer

18% 15,4% 16% 16% 17% 17% 17% 2013

Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van fiets 17% 19,6% 19% 20% 20% 20% 20% 2013

Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van lopen 33% 29,4% 30% 30,0% 30,5% 30,5% 30,5% 2013

Het aantal buurten met een parkeerdruk van meer dan 90% 21 nnb 21 19 18 16 16 2014

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten           62.411           79.338           60.576           60.492           60.184 

Baten           54.060           64.877           65.773           66.673           66.673 

Saldo exclusief reserves            8.351           14.461           -5.197           -6.181           -6.489 

Dotaties                 45                 -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen            3.897            2.825                 -                   -                   -   

Saldo inclusief reserves         4.499       11.636        -5.197        -6.181        -6.489 

Saldo incidentele baten en lasten            4.594            2.825           -3.500           -3.500           -3.500 

Structureel saldo programma         9.093       14.461        -8.697        -9.681        -9.989 

Begroting

63% 

26% 

8% 3% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Inrichting verkeer  

€50,2mln. 

Parkeren  €20,4mln. 

Parkeerbelasting  

€6,4mln. 

Groei aandeel 

openbaar vervoer 

(Verkeer)  €2,4mln. 

79% 

15% 
4% 3% 

Samenstelling dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Leges €62,5mln. 

Algemene middelen 

€11,6mln. 

Ontrekkingen €2,8mln. 

Overige €2,4mln. 

 79 mln. 79 mln. 
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Wat gaan we doen en wat gaat het kosten? 
 

Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Het openbaarvervoer aantrekkelijker maken zodat zoveel mogelijk 
mensen de auto laten staan en voor het openbaar vervoer kiezen. 

2.415 49 2.366 

 
Schaalsprong OV 
In de (samen met de MRDH vervaardigde) Verkenning Schaalsprong OV zijn de hoofdlijnen 
uitgestippeld voor het verbeteren van het openbaar vervoer voor de middellange en lange termijn. We 
willen via de Koningscorridor (Noord-Zuid As) en Leyenburgcorridor (Oost-West As) de snelheid van 
het netwerk, de betrouwbaarheid en de kostendekkendheid vergroten. Daarmee kan de forse groei van 
de stad mogelijk worden gemaakt, de luchtkwaliteit verbeteren en zal het leiden tot een 
sociaaleconomische hefboomwerking voor Den Haag ZuidWest. Daarnaast wordt ingezet op de 
ontwikkeling van ‘Mobility as a Service’ (deur tot deur vervoer) in combinatie met de uitrol van 
deelfietsen en deelauto’s in de stad.  
 
Voor de Central Innovation District (CID)/Binckhorst is samen met de regio (MRDH, provincie Zuid-
Holland en gemeente Leidschendam-Voorburg) en het Rijk een pre-verkenning van start gegaan. Deze 
mondt naar verwachting najaar 2018 uit in een verkenning in het kader van het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit is onderdeel van het programma Schaalsprong OV. 
 
Netwerk RandstadRail  
De gemeente zet zich samen met HTM en MRDH in om de kwaliteit en de capaciteit van het 
openbaar vervoer te vergroten. Doordat de laatste hoge vloer-trams (Gtl-8) aan het eind van hun 
levensduur zijn en in 2024 vervangen worden door nieuwe, ruime, lage vloer-trams, ontstaat er circa 
25% meer capaciteit in het openbaar vervoer. Bovendien moet het openbaar vervoer toegankelijk 
gemaakt worden voor mensen met een fysieke beperking.  

 
In 2018 is een scenariostudie gestart naar de scope, fasering en het noodzakelijk budget van alle 
maatregelen die nodig zijn om in 2024 op de tramlijnen 1, 6, 12 en 16 met nieuwe lage vloer-trams te 
kunnen rijden. In 2019 starten we met het proces dat moet leiden tot voorontwerpen om de resterende 
delen van de tramlijnen 1, 6, 12 en 16 geschikt te maken voor lage vloertrams en toegankelijk te maken 
voor mensen met een fysieke beperking (Netwerk Randstad Rail fase 2). In het najaar van 2018 zijn de 
werkzaamheden aan het tracé van lijn 1 door Scheveningen gestart. Medio 2019 zijn deze 
werkzaamheden (Gevers Deynootweg en de rotonde Duinstraat) afgerond. De investeringen in 2019 
bedragen naar verwachting in totaal € 7,7 mln. 
 
Sociale veiligheid openbaar vervoer 
HTM zet ook de komende jaren op verzoek van Den Haag extra beveiligers in. Dit bevordert de 
veiligheid in het openbaar vervoer. Hieraan wordt jaarlijks € 2,0 mln. besteed. 
 

Ontwikkeling P+R (RIS 295803) 
In 2018 wordt verder gewerkt aan een samenhangend P+R arrangement om een groei van het aantal 
P+R-gebruikers te realiseren. P+R vermindert het aantal autoverplaatsingen naar de centrale zone van 
Den Haag en vergroot het gebruik van het openbaar vervoer in de Haagse regio. 
In 2019 wordt de nieuwe P+R-garage in Forepark opgeleverd. De verwachte investeringen  in 2019 
bedragen ongeveer € 3,4 mln. 
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Busplatform Den Haag CS  
Eind 2019 wordt het nieuwe busplatform op Den Haag Centraal geopend. Zo kunnen reizigers met het 
openbaar vervoer efficiënt en comfortabel overstappen. Hiermee wordt het voorlopig ontwerp 
‘Herinrichting en overkapping busplatform’ (RIS 285566) uitgevoerd. Hiervoor is in 2019 circa € 7,1 
mln. beschikbaar. 
 

Inrichting verkeer Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Het aanleggen van straten, wegen en fietspaden. Tevens het nemen van 

verkeersmaatregelen om de bereikbaarheid en veiligheid verder te versterken. 

50.159 3.010 47.149 

 
Van de circa 50 mln. beschikbare budget heeft circa € 26 mln. betrekking op de kapitaallasten van de 
vaste activa.  
 
Rotterdamsebaan  
2019 staat in het teken van het afbouwen van de tunnel met toeritten en aansluitingen op de bestaande 
infrastructuur. De tunnelinstallaties worden ingebouwd en getest. Medio 2020 is de Victory Boogie 
Woogie-tunnel open voor het verkeer. In 2019 wordt in totaal circa € 77,2 mln. geïnvesteerd. 
 
Straten, wegen en lanen (RIS 280303)  
In 2019 wordt het Uitvoeringsprogramma I van de Kadernota Straten, Wegen en Lanen (RIS 296333) 
verder uitgevoerd. De volgende wegen en kruispunten zijn of gaan in uitvoering: 

 Noordwestelijke hoofdroute trajectdeel 1 (Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan) 

 Noordwestelijke hoofdroute trajectdeel 2 (Segbroeklaan) 

 Hofzichtlaan 

 Erasmusweg 

 Kruispunt Duinstraat-Scheveningseweg (herinrichting tot rotonde) 

 Kruispunt Westduinweg-Schokkerweg (herinrichting tot rotonde) 

 Herinrichting Jan van Beersstraat 

 Noordwestelijke hoofdroute trajectdeel 3 (knelpunten President Kennedylaan-Johan de Wittlaan) 

 Kruispunt Soestdijkseplein (ontwerp, start uitvoering 2020) 

 Kruispunt Rijnstraat-Bezuidenhoutseweg-Koningin Julianaplein (ontwerp, uitvoering start na 2020) 
 

Voor de uitvoering van het eerste uitvoeringsprogramma is totaal € 32,6 mln. beschikbaar. In 2019 
wordt hier € 22,7 mln. van besteed waarvan € 22,2 wordt geïnvesteerd. In 2019 wordt het tweede 
uitvoeringsprogramma Straten, Wegen en Lanen voor de periode 2019-2022 voorbereid.  
 
Verkeersveiligheid 
Den Haag werkt continu aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door de aanpak van gevaarlijke 
situaties/wegen, educatie en gedrag. De gemeenteraad heeft het ‘Meerjarenprogramma 
verkeersveiligheid 2016-2019’ vastgesteld (RIS 293895)evenals het uitvoeringsprogramma 
verkeersveiligheid voor 2018-2019 (RIS 298438). In 2019 wordt aan verkeersveiligheid in totaal € 4,5 
mln. besteed. Vanaf 2020 is  in het coalitieakkoord € 3,1 mln. beschikbaar vanuit de extra middelen 

voor verkeersveiligheid. De resterende 0,4 mln. is beschikbaar voor ‘Stadsregie bereikbaarheid’.  
  
Wat zijn de activiteiten in 2019?  
 De Ruychrocklaan (tussen de Van Alkemadelaan en Cees Laseurlaan)) wordt verkeersveiliger door 

het aanleggen van een herkenbaar en veilig wegbeeld.  

 De verkeersveiligheid op de Willem de Zwijgerlaan, Frederik Hendriklaan, Theresiastraat, 
Schalkburgerstraat en Soestdijkseplein wordt verbeterd. 
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 De gemeente gaat veiligere schoolomgevingen creëren door de aanleg van schoolzones. Eind 2019 
moeten alle Haagse scholen een schoolzone hebben.  

 De blackspot bij de Maartensdijklaan–Hengelolaan gaan we veiliger inrichten.  

 We gaan kleine verkeersknelpunten oplossen naar aanleiding van meldingen van bewoners, zoals op 
de Westduinweg en de Eisenhowerlaan. 

 We gaan 30 km-zones inrichten op de Veenendaalkade in Leyenburg en in diverse delen van 
Morgenstond. 

 
Verkeerseducatie  
De jaarlijkse begroting voor verkeerseducatie bedraagt € 0,45 mln. In samenwerking met het Regionaal 
Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV) en de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag hebben we een uitgebreid aanbod van verkeerseducatie voor kinderen in het primair en 
voortgezet onderwijs, jongeren en ouderen ontwikkeld: 

 Specifiek voor basisscholen is het programma “Veilig leren fietsen” uitgevoerd. Ruim  10.000 
kinderen van 30 Haagse basisscholen doen hier jaarlijks aan mee. 

 Scholen die een verkeersbrigade op willen zetten, worden gefaciliteerd en met het project ‘Kinderen 
anders naar school’ wordt ondersteuning aan scholen gegeven om de schoolspits in goede banen te 
leiden. 

 Voor het voortgezet onderwijs wordt - naast het provinciale programma Totally Traffic - het 
programma Biking2skool=cool aangeboden. Dit programma is uniek voor Den Haag en is speciaal 
gericht op de verbetering van de fietsvaardigheid en het stimuleren van het fietsgebruik.  

 Speciaal voor jongeren zijn er de programma’s van Responsible Young Drivers en Team Alert. Die 
bij jongeren aandacht vragen voor: alcohol en drugs in het verkeer, smartphonegebruik, 
vermoeidheid achter het stuur en fietsverlichting. 

 Ouderen vormen steeds meer een kwetsbare groep in het verkeer. Voor deze groep worden 
fietsvaardigheidsdagen, e-biketrainingen, opfriscursussen rijvaardigheid en scootmobielcursussen 
aangeboden.  

 
Sterfietsroutes 
In 2019 vinden werkzaamheden plaats aan drie sterfietsroutes. De werkzaamheden zullen deels 
doorlopen tot in 2020: 

 Sterfietsroute naar Wateringse Veld (RIS 296344). 

 Sterfietsroute Spoorwijk – Rijswijk, onderdeel Viaductweg (RIS 298659) . 

 Sterfietsroute Trekfietstracé (RIS 296397). Het project is ingedeeld in twee tracédelen:  
Tracédeel 1: Fietspad op maaiveld door de Vlietzone.  
Tracédeel 2: Fietsviaduct over de A4 (incl. aanbruggen, aanlanding en inpassing).  
Beide tracédelen zullen begin 2020 worden opgeleverd. 

 
Vooruitlopend op het realiseren van de sterfietsroute Schilderswijk - Moerwijk worden in 2019 
verkeersmaatregelen uitgevoerd in de Stationsbuurt en Schilderswijk om doorgaand autoverkeer in dit 
gebied te voorkomen. 
 

In 2019 worden de planvorming en besluitvorming van enkele ontbrekende schakels op de 
sterfietsroutes naar Scheveningen Bad (o.a. Nassauplein) en Scheveningen Dorp (Scheveningseweg ter 
hoogte van het Vredespaleis) en van twee sterfietsroutes, via de Schilderswijk naar Moerwijk en de 
Verlengde Velostrada 1e fase (RIS 295806), voorbereid. De kruising Van Alkemadelaan – 
Wassenaarseweg, waar fietsers hinder van het autoverkeer hebben, zal in 2019 worden heringericht. 
Aan de Waalsdorperweg worden aan beide kanten fietsstroken aangelegd. Hiervoor is voor 2019 circa 
€ 15,3 mln. besteed waarvan € 11,5 mln. geïnvesteerd. 
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Dynamische bewegwijzering fiets 
Om de fietsers te assisteren bij het vinden van een juiste stallingsplek wordt in 2019 € 1,2 mln. besteed 
aan een parkeerverwijssysteem voor fietsen. 
 
Asfalteren fietspaden 
In 2019 is € 1,0 mln. aan regulier budget beschikbaar voor het asfalteren van tegelfietspaden. Er wordt 
naar verwachting ruim 2 kilometer geasfalteerd. 
 
Fietsonvriendelijke situaties 
De gemeente beoordeelt jaarlijks fietsonvriendelijke situaties en pakt deze samen met de Fietsersbond 
aan. Jaarlijks is hiervoor € 0,35 mln. beschikbaar.Bovenop de beschikbare middelen voor de fiets is in 
het coalitieakkoord met ingang van 2019 € 0,7 mln. (oplopend naar € 1,5 mln. structureel vanaf 2020) 
beschikbaar voor meer ruimte voor de fiets.  
 
Verkenningen 
In 2019 wordt een studie uitgevoerd voor een mogelijk alternatieve fietsroute voor de Grote 
Marktstraat. Tevens wordt een plan ontwikkeld voor een en mogelijke fietstunnel onder de Zuid-
Hollandlaan. In het coalitieakkoord is hiervoor € 10 mln. investeringskrediet beschikbaar gesteld. 
 
Verkeersmanagement 
De gemeente draagt met de inzet van wegkantsystemen en centrale systemen bij aan een betrouwbare 
en acceptabele reistijd en een veilige reis voor alle reizigers in en om Den Haag. Dat gebeurt in nauwe 
samenwerking met regionale verkeerspartners in de samenwerkingsorganisatie Bereik. Verkeersdata 
worden ingewonnen om de afwikkeling van het verkeer te optimaliseren en de data beschikbaar te 
stellen aan serviceproviders. 
 
In Den Haag wordt de nieuwe generatie “intelligente verkeersregelinstallaties”, de i-VRI, uitgerold. 
Met deze nieuwe landelijke standaard communiceert de i-VRI rechtstreeks met het voertuig of met een 
app op een smartphone, waarmee de afstelling van de verkeerslichten efficiënter wordt. Wegbeheerders, 

kennisinstituten en industrie werken hierbij nauw samen. In eerste instantie worden 45 verkeerslichten 
omgebouwd tot deze slimme installaties. Komende jaren worden alle circa 110 verkeerslichten op het 
netwerk van de verkeerscentrale (het DVM-Netwerk) omgebouwd.  
 
Vanuit de verkeerscentrale wordt met behulp van 120 camera’s en reistijdinwinning de 
verkeersafwikkeling op alle dagen gemonitord. Bij afwijkingen worden met voorgeprogrammeerde 
scenario’s routeadviezen verstrekt en omleidingen ingesteld. In 2019 zullen er voor de Koningstunnel 
specifieke scenario’s ontwikkeld worden. 
 
Het netwerk voor goed verkeersmanagement bestaat onder andere uit 249 verkeersregelinstallaties, 72 
dynamische route-informatiepanelen, circa 1.500 bewegwijzeringobjecten en 140 verkeerscamera’s. Aan 
correctief en preventief onderhoud en beheer, vervanging, aanpassen en optimaliseren van de installaties 
wordt jaarlijks circa € 4 mln. besteed. 
 
‘Stadsregie bereikbaarheid’ draagt door programmering van, afstemming tussen en communicatie over 
de geplande activiteiten (wegwerkzaamheden, bouwactiviteiten en evenementen) bij aan een 
betrouwbare, acceptabele en veilige reis voor alle reizigers in en om Den Haag. In het 
uitvoeringsprogramma bereikbaarheid worden circa 350 activiteiten op hun samenhang beoordeeld en 
afgestemd, als onderdeel van het totaal van ca 1.200 bekende activiteiten voor de komende vijf jaar. Dit 
zijn vooral de activiteiten met grote stedelijke en regionale impact op het verkeer. In 2019 staat in het 
uitvoeringsprogramma de renovatie van de Koningstunnel centraal. Dit zijn werkzaamheden met grote 
impact op de bereikbaarheid van de stad.  
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De begroting van Stadsregie bereikbaarheid bedraagt vanaf 2019 circa € 1,1 mln. per jaar. Vanaf 2020 is 

in het coalitieakkoord € 0,4 mln. extra beschikbaar vanuit de extra beschikbaar gestelde middelen voor 
verkeersveiligheid. 
 

Parkeren Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Aanleg van parkeervoorziening voor fietsen in het centrum en rond stations, het 

handhaven van het parkeren in de stad en het verstrekken van 

parkeervergunningen. 

20.383 722 19.661 

 
Parkeren in woongebieden  
Het programma ‘Parkeren in Woongebieden (PiW)’ zorgt voor meer parkeerplekken in Haagse 
woongebieden met een parkeerdruk hoger dan 90%. Bij wijken waar, in het kader van PiW 
parkeerplaatsen worden toegevoegd, wordt in de regel betaald parkeren ingevoerd.  Door deze 
combinatie van maatregelen daalt de parkeerdruk in die woongebieden tot onder de 90%. Het gaat 
onder meer om de buurten Laakkwartier (Oost en West), Bloemenbuurt-Oost, Rustenburg-Oostbroek, 
Vruchtenbuurt en een aantal meer verspreid liggende herinrichtingsprojecten in gebieden met zeer hoge 
parkeerdruk.  
 
De parkeerplaatsen in Bloemenbuurt-Oost worden eind 2018 opgeleverd. Vanaf 2019 de extra plaatsen 
in de wijken Rustenburg Oostbroek, Laakkwartier Oost en Laakkwartier West. Voor de extra 
parkeerplaatsen in de Vruchtenbuurt vindt besluitvorming in 2018 plaats. In 2019 zal ongeveer € 9,1 
mln. worden geïnvesteerd. 
 

Buurt Indicatie aantal parkeerplaatsen 

Bloemenbuurt-Oost 170 

Rustenburg-Oostbroek 90 

Vruchtenbuurt  135 

Laakkwartier (Oost en West) 250 

Verschillende gebieden  150 

Totaal 795+ 

 
In de gemeentebegroting is structureel € 4,5 mln. per jaar beschikbaar voor dit programma. Voor 2018 
en 2019 zijn deze middelen grotendeels belegd. Er is door de structurele aard van de middelen ruimte 
voor nieuwe initiatieven vanaf 2020. 
 
Parkeren op straat 
Parkeercontrole draagt bij aan een veilige, leefbare en bereikbare stad. Voor de controle op betaald 
parkeren wordt gebruik gemaakt van toezichthouders en scanvoertuigen. De uitbreiding van het betaald 
parkeren in Den Haag, de vele parkeerregelingen en het complexe vergunningstelsel maken de 
uitvoering van het parkeerbeleid steeds ingewikkelder. De komende tijd wordt gewerkt aan het 
oplossen van knelpunten. Zo willen we de dienstverlening aan Haagse parkeerders verbeteren.  
 
Eind 2018 start de evaluatie van het eind 2017 ingevoerde vergunningparkeren in het Geuzen- en 
Statenkwartier en het havengebied in Scheveningen. We onderzoeken daarbij ook het draagvlak voor 
de wenselijkheid van dit vergunningparkeren. Eventuele wijzigingen die uit de evaluatie volgen, worden 
in de loop van 2019 ingevoerd. De uitbreiding van het vergunningparkeren op niet-marktdagen in delen 
van Transvaal en Schilderswijk wordt per 1 januari 2019 teruggedraaid.  In 2019 wordt er circa € 13 
mln. besteed aan parkeren op straat.  
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Stallingsgarages  
In samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is bekeken hoe de stallingsgarages in 
eigendom van de gemeente Den Haag brandveiliger kunnen worden gemaakt. In 106 gemeentelijke 
stallingsgarages zijn  brandveiligheidsmaatregelen nodig. Medio 2019 start het aanbrengen van 
brandmeldinstallaties, sprinklerinstallaties en overige maatregelen. Daarmee voldoen we aan de wet- en 
regelgeving, soms zitten we zelfs boven de wettelijke ondergrens. Dit om risico’s voor zowel gebruikers 
als omwonenden en hulpdiensten te beperken. Naar verwachting is dit werk in 2021 afgerond en wordt 
er tot die tijd circa € 2,3 mln. geïnvesteerd. 
 

Parkeerbelasting Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Het innen van parkeeropbrengsten uit straat parkeren, parkeervergunningen en  

wegsleepregeling. 

6.380 63.921 -57.541 

 
Baten parkeerbelasting 
In 2019 wordt het parkeertarief in het commercieel gebied van het centrum verhoogd naar € 4,50 per 
uur. De overige tarieven voor parkeren op straat worden verhoogd met 0,10 cent per uur. En ook de 
tarieven voor de bewonersvergunningen worden verhoogd. De totale baten parkeerbelasting voor 2019 
komen hierdoor op circa € 64 mln. 
 

Verloop financiële overzichten  

 
 

 
 

 
 

 
 

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 93.404 61.351 57.822 57.665 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 93.404 61.351 57.822 57.665 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 300 300 300 300 300

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -298 -298 -298 -298

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 700 5.000 5.000 5.000

Neutrale mutaties in/tussen programma’s -31.248 17.284 -2.248 -2.176 55.182

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 62.456 79.338 60.576 60.492 60.184

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 55.078 50.524 50.520 50.520 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 55.078 50.524 50.520 50.520 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 3.000 5.200 6.100 7.000 7.000

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 1.500 1.500 1.500 1.500

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 7.300 7.300 7.300 7.300

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s -121 3.178 353 353 50.873

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 57.957 67.702 65.773 66.673 66.673

Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

Voorziening Parkeren 820 820

MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise 474 253 61 666

1.294 253 61 0 1.486

Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Reserve Parkeren 3.356                              2.825              531                          

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Verkeer 10                                   10                            

3.366                        -              2.825          541                     
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In 2019 wordt voor € 144 mln. geïnvesteerd. Een nadere toelichting van de diverse investeringen is 
gegeven als onderdeel van de beleidstoelichting. De investeringsgroep ‘Inrichting Verkeer’ wordt in 
deze tabel geclusterd weergegeven. De belangrijkste investeringen die hiertoe behoren betreffen de 
toegelichte werkzaamheden voor het Uitvoeringsprogramma 1 van de Kadernota Straten, Wegen 
Lanen.  
  

Investeringen

Investerings-

bedrag

Jaar van 

oplevering

Nog te 

realiseren 

vanaf 2019

Waarvan in 

2019

Waarvan 

gemeentelijk 

in 2019

Busplatform Den Haag Centraal 20.018 2019 7.076 7.076 2.976

DHNC Fietsenkelder (voorheen grex) 33.446 2019 2.950 2.949 2.949

Inrichting verkeer 37.255 div. 29.992 26.842 21.822

Inrichting verkeer (Nieuw beleid: Eenrichtingsverkeer 

Mauritskade)
10.000 2020 10.000 0 0

Inrichting verkeer (Nieuw beleid: Herinrichting Gedempte 

Gracht; alt. fietsroute voor Grote Marktstraat)
10.000 2019 10.000 10.000 10.000

Inrichting verkeer (Nieuw beleid: Onderdoorgang 

Hildebrandplein)
25.000 2021 25.000 0 0

Inrichting verkeer (Nieuw beleid: Ongelijkvloerse 

verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg)
22.000 2021 22.000 0 0

Inrichting verkeer (Nieuw beleid: Vereenvoudiging 

verkeerstromen 7-sprong)
5.000 2020 5.000 0 0

Fietstrommels in woonbuurten 857 div. 0 0 0

Meerjarenplan Fiets 28.948 div. 22.572 11.421 6.372

Morgenstond Midden (voorheen grex) 1.800 2021 1.624 125 125

Netwerk Randstadrail 17.527 2020 7.046 415 415

Parkeergarages 11.732 div. 10.243 4.055 4.055

Parkeren openbare ruimte 17.079 div. 13.672 9.160 9.160

Rotterdamsebaan 319.416 2022 233.016 72.186 -5.000

Totaa l 560.077 400.192 144.229 52.874

Totaal Begroting 2019 en verder
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2.13  Programma Stadsontwikkeling en Wonen 
Coördinerend portefeuillehouder: Boudewijn Revis  

 
Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
 
Wat is het doel? 
De gemeente werkt met het programma Stadsontwikkeling en Wonen aan de ruimtelijk-economische 
ontwikkeling van de stad en het nog aantrekkelijker maken van Den Haag als stad waar veel mensen 
willen wonen, werken en leven.  
 
Den Haag is nu al een prachtige stad om in te wonen. Den Haag, als plek om te wonen, is in trek.  
Gemiddeld komen er jaarlijks 5.000 inwoners bij en de verwachting is dat de bevolkingsgroei nog wel 
even aanhoudt. Dit biedt kansen, maar stelt de stad ook voor uitdagingen om de stad aantrekkelijk te 
houden. Doordat steeds meer mensen in Den Haag willen wonen en door de druk op de Haagse 
woningmarkt, zijn er meer woningen nodig om de doorstroming op gang te brengen, waardoor 

wachtlijsten kunnen afnemen. Daarnaast brengt de betaalbaarheid van het wonen een uitdaging met 
zich mee. Startende huishoudens en huishoudens met een middeninkomen raken in de knel door de 
prijsontwikkeling en strengere inkomenseisen. De ambitie is om woningen voor alle doelgroepen te 
bouwen, van sociale huur (30%) en middeldure huurwoningen tot woningen in de hogere prijsklassen. 
We stellen daarbij hoge eisen aan kwaliteit en duurzaamheid.  
 
De uitdaging is om deze woningbouwambities door te vertalen in concrete plannen voor 
gebiedsontwikkelingen en stedelijke transformatie, zodat ook op (middel)lange termijn voldoende 
bouwlocaties beschikbaar zijn. We investeren daarom in integrale gebiedsontwikkelingen en maken bij 
nieuwe ontwikkelingen duidelijke keuzes waar wordt gebouwd. Bij nieuwe ontwikkelingen ligt de focus 
op de volgende investeringsgebieden: het Central Innovation District en Zuidwest. De toekomstige 
woningbouwlocaties vinden daarmee grotendeels plaats in de omgeving van OV-knooppunten. Voor 
deze gebieden, of delen van deze gebieden, worden integrale gebiedsvisies opgesteld. De uitgangspunten 
van de Agenda Ruimte voor de Stad zijn daarbij leidend. Ook is het streven om bij integrale 

gebiedsontwikkelingen ervoor te zorgen, dat de hoogst mogelijke kwaliteit van wonen en leven wordt 
gerealiseerd. In de investeringsgebieden willen we, vooruitlopend op de invoering van de 
Omgevingswet, experimenteren met de leefbaarheidseffectrapportage. 
 
Buiten de genoemde gebieden vinden geen nieuwe grootschalige gebiedsontwikkelingen plaats. Daar is 
alleen ruimte voor bouw- of vervangingsprojecten die meerwaarde bieden en passen bij de bestaande 
omgeving. 
 
In de navolgende tabellen staan de kengetallen en beleidsindicatoren voor dit programma. De 
kengetallen laten enkele maatschappelijke ontwikkelingen zien waarop de gemeente geen directe 
invloed kan uitoefenen, maar die wel relevant zijn voor het beleid.  
 
Aangegeven is de totale waarde van alle onroerende zaken op basis van de Wet Waardering 
Onroerende Zaken (WOZ) per 1 januari ten opzichte van het niveau van 2010 (index). Die totale 
waarde wordt beïnvloed door het volume aan onroerende zaken en de marktprijs. In Den Haag ligt de 
ontwikkeling van de waarde zowel voor woningen als voor niet-woningen boven het niveau van 
Haaglanden maar onder het niveau van de andere G4 gemeenten. 
 



134 
 
 

 
 

 
 
Woningbouw: de prestatie indicator geeft de woningbouwambitie weer zoals in de Agenda Ruimte voor 
de stad en de Haagse Woonvisie is vastgelegd en gaat uit van een meerjaarlijks bouwprogramma van 
2.000-2.500 woningen (gemiddeld 2.250 woningen) per jaar, waarvan gemiddeld 30% in de sociale 
sector. Als gevolg van de aangetrokken economie en woning- en vastgoedmarkt ligt het feitelijk aantal 
opgeleverde woningen thans hoger dan 2.500 woningen per jaar.  
 
Aantal vergunde m² kantoren transformatie per jaar: met de vastgestelde Voortgangsrapportage 

Transformatie Kantoren 2017 staat de bestuurlijke ambitie nu op 60.000 m² per jaar, zonder begrote m² 
voor wonen. Indien en zodra de nieuwe kantorenstrategie is vastgesteld, is er geen sprake meer van een 
formele bestuurlijke ambitie m.b.t. kantorentransformatie. Ook in het coalitieakkoord is 
kantorentransformatie niet benoemd en (dus) geen onderdeel van beleid. Daarmee zijn de voorgaande 
doelstellingen herzien en is er formeel geen beleid meer t.a.v. kantorentransformatie. Dus voor 2018 is 
er 60.000 m² kantorentransformatie begroot; geen m² voor wonen en voor 2019 en verder is er dan 
geen sprake meer van begrote m² kantorentransformatie o.b.v. nieuw beleid.   

 
Deze topindicator geeft aan uit welke mutaties de begrote wijziging van de woningvoorraad is opgebouwd. 
 

Kengetallen Nulmeting 

(2014)

Realisatie 

2017

Jaarlijkse waardeontwikkeling van woningen in Den Haag, index 2010=100 90,1 96,1

Jaarlijkse waardeontwikkeling van woningen in  Haaglanden excl. Den Haag, index 2010=100 90,8 94,6

Jaarlijkse waardeontwikkeling van woningen in G4 excl. Den Haag, index 2010=100 90,8 108,7

Jaarlijkse waardeontwikkeling van niet-woningen in Den Haag, index 2010=100 86,4 81,0

Jaarlijkse waardeontwikkeling van niet-woningen in  Haaglanden excl. Den Haag, index 

2010=100 

85,6 73,0

Prestatie indicator Nulmeting Realisatie 

2017

Begroting 

2018

begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Peildatum/ 

periode 

nulmeting

Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar in BAG agv 

nieuwbouw, verbouw en splitsing

952  2.907            2.250            2.250         2.250         2.250            2.250 2014

Aantal nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een 

subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar van bij SVH 

aangesloten woningcorporaties

833               150               675               675            675            675              675 2013

% nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een 

subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar

35%  5% 30% 30% 30% 30% 30% 2013

Aantal vergunde m2 kantoren transformatie per jaar        153.000         211.626          60.000  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 2014

- waarvan m2 naar woningen        117.000         142.096 2014

- waarvan m2 naar commerciële ruimte          21.000            1.352 2014

- waarvan m2 naar leisure               787 2014

- waarvan m2 naar diensten en onderwijs          15.000          18.527 2014

- waarvan m2 naar overig          48.864 2014

Topindicator Nulmeting 

2006 

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Wijziging woningvoorraad

Woningbouw productie 2.471  2.907 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

Opgeleverde nieuwbouw 2.280 1.756  2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Overige toevoegingen aan de  woningvoorraad zijnde geen 

nieuwbouw

191 1.151  250 250 250 250 250

Totaal onttrekkingen aan woningvoorraad 1622 526  300 300 300 300 300

Saldo wijziging woningvoorraad 1.040 2.381 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
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De toelichting en de bronnen van alle indicatoren en kengetallen zijn opgenomen in bijlage 6.1. 

 
  

Effect indicator Nulmeting Realisatie 2017 Begroting 

2018

begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Het aantal m2 

kantoorruimte dat 

gedurende het jaar als 

aanbod is vervallen (a.g.v. 

verhuur, uit de markt 

genomen of 

getransformeerd.

156.000 367.105 nvt nvt nvt nvt nvt

Effect indicator Nulmeting Realisatie 

2017

Begroting 

2018

begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Peildatum/ 

periode 

nulmeting

Aantal koopwoningen per 1 januari        109.797 111.080        111.900        112.600     113.300     114.400        114.400 2014

Aantal woningen particuliere huur per 1 

januari

         49.938 

54.365

         50.900          51.300       51.700       52.100          52.100 2014

Aantal huurwoningen van toegelaten 

instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief 

huur boven de huurprijsgrens) per 1 januari

         81.441 80.305          83.000          81.500       84.000       84.500          84.500 2014

Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) 

van toegelaten instellingen die bij SVH zijn 

aangesloten met een subsidiabele huur van de 

zittende bewoner tot de aftoppingsgrens per 1-

1

         63.193 62.087          62.800          63.300       61.800       64.200 64.200 2015

Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) 

van toegelaten instellingen die bij SVH zijn 

aangesloten met een subsidiabele huur van de 

zittende bewoner tot de huurprijsgrens per 1-1

         73.303 71.090          72.000          72.500       73.000       73.500 73.500 2015

Kengetallen Realisatie 2017

Aantal woningzoekenden dat in een jaar een of meer keer gereageerd heeft op het 

woningaanbod van de bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen
59.205

Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het 

jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de aftoppingsgrens 
4.028

Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het 

jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens 
5.089

Aantal verkochte woningen per jaar via een NVM makelaar 5.291

Aantal huishoudens per 1-1 261.291

Beleidsindicatoren (Rijk) Eenheid Actuele peil datum

Gemiddelde WOZ waarde                                                Duizend euro                                                        197.000

Nieuw gebouwde woningen                                            Aantal per 1.000 woningen                                5,7

Demografische druk                                                          %                                                                             59,6%
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Programma op hoofdlijnen 

 
 

    
 
We begroten in 2019 € 162 mln. aan lasten. Veel activiteiten op dit programma hebben een 
projectmatig karakter, daar is het gebruikelijk dat lasten en baten per jaar flink kunnen verschillen. Het 
volume van het programma neemt jaarlijks af. Dat hangt grotendeels samen met grondexploitaties. De 
activiteiten op lopende grondexploitaties nemen de komende jaren in volume af en daarnaast zijn de 
grondexploitaties die de komende jaren nog vastgesteld en uitgevoerd gaan worden, nog niet in deze 
begroting zichtbaar.  
 
De lasten in dit programma hebben grotendeels betrekking op de activiteiten bouwgrondexploitaties en 
stadsvernieuwing. Hiertoe behoren het zelf bouwrijp maken en uitgeven van locaties (grondexploitaties): 
Onder stadsvernieuwing valt het ondersteunen van initiatieven van derden voor het realiseren van onder 
meer woningen en bedrijven. De ondersteuningen kan bijvoorbeeld plaatsvinden door inzet van mensen, 
doen van fysieke ingrepen of bijdragen aan een ontwikkeling. Het toezicht op omgevingsvergunningen 
is een andere activiteit waar relatief veel middelen bij betrokken zijn. De andere activiteiten zijn kleiner 
in omvang, maar niet minder belangrijk. De grootste batenpost op dit programma is grondexploitatie. 
We begroten in 2018 ongeveer € 63 mln. Opbrengsten uit verkoop van gronden voor woningbouw, 
bedrijven en andere activiteiten. Baten uit verkoop van activa vormt een andere grote post, dit betreft 
de verkoop van Amerikaanse Ambassade en verkoop van vastgoed aan Rotterdamsebaan. 
  

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten         172.086         161.563         160.642         102.793           87.011 

Baten         122.145         117.613         124.218           83.863           69.994 

Saldo exclusief reserves           49.941           43.950           36.424           18.931           17.018 

Dotaties           12.931               652               691            2.416                 35 

Onttrekkingen           35.018           18.083            8.249            7.220            6.464 

Saldo inclusief reserves       27.855       26.518       28.865       14.126       10.588 

Saldo incidentele baten en lasten           22.419            2.431          -22.442            4.804            6.429 

Structureel saldo programma       50.274       28.949         6.423       18.930       17.017 

Begroting

40% 

36% 

9% 

7% 
4% 4% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Stadsvernieuwing  

€64,5mln. 

Bouwgrondexploitaties  
€58,6mln. 

Omgevingsvergunningen  

€13,8mln. 

Overige activiteiten 

€12,0mln. 

Wonen en bouwen  

€6,8mln. 

Toezicht en handhaving 

wonen  €6,5mln. 

34% 

20% 
16% 

13% 

11% 
6% 

1% 

Samenstelling dekking programma 
(obv begroting baten incl. ontrekkingen) 

Grondexploitaties 
€55,0mln. 

Verkoop activa en 

vrijval voorziening  
€31,7mln. 
Algemene middelen 

€26,5mln. 

Leges €20,4mln. 

Ontrekkingen 

€18,1mln. 

Huren €9,2mln. 

 162 mln. 162 mln. 
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Stadsvernieuwing en Bouwgrondexploitaties 

 

Stadsvernieuwing en Bouwgrondexploitaties Wat mag het kosten  (€ 1.000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Locaties voor bijzondere voorziening, projectontwikkeling, herstructurering 

bedrijventerrein (stadsvernieuwing) 

64.506 45.028 19.478 

Plan- en projectontwikkeling van bouwlocaties ten behoeve van woningbouw 

en werkgelegenheid (bouwgrondexploitaties) 

58.575 59.457 -882 

 
Algemeen 
Stadsvernieuwing  
Onder Stadsvernieuwing vallen verschillende taken. Zo faciliteert de gemeente particuliere initiatieven  
voor het realiseren van woningen, bedrijven en kantoren. Ook vallen ruimtelijke ingrepen die niet 
gericht zijn op de uitgifte van de bouwrijpe grond, zoals (voorbereidende) werkzaamheden voor 
ingrepen in de publieke ruimte en het faciliteren en begeleiden van (woning)projecten, onder de noemer 
Stadsvernieuwing.  

 
In het coalitieakkoord is in 2019 voor ‘Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw’ € 15 mln. (23,3% 
van de lasten voor stadsvernieuwing in 2019) in de begroting opgenomen. De inhoudelijke invulling van 
deze middelen worden in het najaar van 2018 nader uitgewerkt. Op de volgende concrete projecten 
worden in 2019 de meeste lasten begroot: Vastgoed Rotterdamsebaan (17,1%), voormalige Amerikaanse 
Ambassade (18,2%) voornamelijk als gevolg van de verkoop in 2019 en de gebiedsontwikkeling 
Haveltestraat (2,9%).  
 
Bouwgrondexploitaties 
In totaal zijn er 62 gemeentelijke grondexploitaties operationeel inclusief twee grondbanken en is de 
gemeente aandeelhouder van vier verbonden partijen die een grondexploitatie voeren. Binnen de 
periode van de begroting wordt verwacht dat vanuit de actieve grondexploitatieportefeuille bouwrijpe 
grond wordt geleverd voor een programma van ca. 5.950 woningen waarvan circa 1.900 in 2019 en 
circa 234.000 m2bvo niet-woningbouwfuncties waarvan 43.000 m2 bvo in 2019. 
De te realiseren gronduitgifte voor woningbouw in het begrotingsjaar 2019 is voor 32% sociaal, 43% 
duur segment en de overige 25% in het goedkope en midden segment. Het niet-
woningbouwprogramma gaat voor 2019 uit van afgerond 24.000 m2 bedrijventerrein, 12.000 m2bvo 
horeca, 4.000 m2bvo maatschappelijk en 3.000 m2bvo detailhandel. 
De uitgiften van deze gronden vindt plaats in 21 projecten, waar 87% van de verwachte grondopbrengst 
12 projecten betreft. 
 
Op de volgende grondexploitaties worden in 2019 de meeste lasten gerealiseerd: Noordboulevard 
Scheveningen (9,9%), Laakhaven Petroleumhaven (9,5%), Grondbank Regentesse-Zuid (8,4%) en  
Norfolk en Scheveningen Haven (7,9%). De activiteiten op deze en andere grondexploitaties worden in 
de onderstaande tekst per gebied toegelicht. In de paragraaf Grondbeleid worden het beleid en de 
financiële ontwikkeling op bouwgrondexploitaties nader toegelicht. 
 
De activiteiten op de stadsvernieuwing-projecten en bouwgrondexploitaties worden in onderstaande 
tekst per gebied toegelicht. 
 
Scheveningen  
Scheveningen Haven  
De haven hoort te leven en te bruisen. Voor de toekomst van de haven sluit het college in 2019 een 
havenconvenant met bedrijven en ontwikkelaars, zodat havengerelateerde activiteiten ruim baan krijgen. 
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Dit zorgt voor duidelijkheid en een goede balans in de haven tussen bedrijvigheid, wonen, cultuur en 

maritieme activiteiten. 
 
Bouwgrondexploitaties 
In 2019 worden de eerste 330 woningen langs de Houtrustweg en Kranenburgweg van Arcade en MRP 
Development bewoond. De bouw gaat door met 64 woningen en 890 m2 bedrijfsruimte aan de derde 
haven van de ontwikkelingscombinatie ‘De Zuid C.V’. Ontwikkelaar Stebru bouwt 44 woningen en 
circa 320 m2 commerciële ruimte aan de Hellingweg nabij De Kom. De tender voor het 
Sluiswachtershuisje is gewonnen door La Liguria. Zij starten medio 2019 met het verbouwen van dit 
monument. Daarnaast wordt de zeewaterwarmtecentrale verplaatst, zodat kan worden gestart met de 
vernieuwing van de kadewand aan de derde haven. De Houtrustweg wordt opgehoogd en opnieuw 
geprofileerd. In de begroting voor 2019 is voor € 4,2 mln. aan lasten opgenomen. 
 
Medio 2019 start Vastint Hospitality BV aan de Dr. Lelykade met de bouw van het plan ‘Scheveningse 
Kaai’. Dit plan omvat een bedrijfsverzamelgebouw voor maritieme bedrijvigheid en een hotel. Ook 

komt er langs de Zeesluisweg een parkeerdek op het dak van de bedrijfsruimtes. 
 
In 2019 gaan de ontwikkelingen op het Noordelijk Havenhoofd van start. Als eerste wordt begonnen  
met de bouw van het hotel op de kop van het Noordelijk Havenhoofd. Daaropvolgend wordt gestart 
met de bouw van bedrijfsruimte voor het visserijcluster en de parkeergarage. 
 
Stadsvernieuwing 
Het Sluiswachtershuisje op het voormalig Norfolkterrein in Scheveningen-haven wordt verbouwd. De 
begane grond wordt een aantrekkelijke horecalocatie. In 2019 gaan de ontwikkelingen op het 
Noordelijk Havenhoofd van start. Als eerste wordt begonnen met de bouw van het hotel op de kop van 
het Noordelijk Havenhoofd. Daaropvolgend wordt gestart met de bouw van bedrijfsruimte voor het 
visserijcluster en de parkeergarage. 
 
Met het nieuwe coalitieakkoord stopt het plan voor de brug over de pijp. 

 
Scheveningen-Bad 
Bouwgrondexploitaties 
Voor de Palacepromenade en de Hommerson ontwikkeling vindt na de vaststelling van de nota van 
uitgangspunten in 2018 verdere uitwerking plaats van het projectdocument. 
 
Stadsvernieuwing 
Naast het Noordelijk Havenhoofd staat het tijdelijke Beachstadion. De ambities voor het sportstrand en 
Beachcity worden de komende tijd verder uitgewerkt. Op de locatie van het Rijksgebouw aan de 
Vuurtorenweg wordt in 2019 door Kondor Wessels Vastgoed gestart met de bouw van het 
appartementencomplex Light Living Vuurtorenweg.  
 
Voor het Leefbaarheidsplein Hennephofkerk –kruising van de Westduinweg, Schokkerweg - is samen 
met de Bewonersorganisatie Havenkwartier en belanghebbenden een ontwerp gemaakt.  
Naar verwachting zal in 2019 het Planuitwerkingskader voor de Pier worden vastgesteld. In 2019 zal 
naar verwachting worden gestart met de bouw van 3 appartementencomplexen met in totaal 49 
woningen aan de Harstenhoekweg, Badhuisweg, Utrechtsestraat, door BEWI vastgoed. De complexen 
zullen worden verbonden door een binnentuin en parkeergelegenheid wordt op eigen terrein aangelegd.  
De oplevering van de 41 appartementen aan Badhuisweg 11 wordt verwacht in 2019. Het betreft een 
particulier initiatief van MS Vastgoed. Het gaat om de herontwikkeling van een kantoorpand naar 
appartementen. 
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Internationale zone 
 
Bouwgrondexploitaties 
In 2019 worden de eerste woningen aan het Verhulstplein opgeleverd evenals het gebouw aan de 
Conradkade. Blok 1 en 2 van de Stadhouders zijn in 2019 in aanbouw. Voor blok 3 wordt de grond  
onder het huidige pompstation aan de ontwikkelaar geleverd zodat ook hier de bouwwerkzaamheden 
kunnen beginnen. Aansluitend aan de oplevering van de woningen wordt waar mogelijk de openbare 
ruimte opnieuw ingericht. Afhankelijk van de planning van de totale bouwopgave wordt het 
parkeerplein getransformeerd naar een groen plein.  
 
De herontwikkeling van de Toren van Oud tot short-stay appartementen wordt in 2019 afgerond.   
Begin 2019 wordt het eerste deel van de vierde fase van de aanleg van de wandelpromenade en 
duinlandschap in het World Forum-gebied afgerond. De vierde fase loopt vanaf het nu nog besloten 
gedeelte tussen het gemeentemuseum en het Marriott Hotel tot en met de Toren van Oud. Wanneer  
in 2019 de Toren van Oud wordt opgeleverd, kan ook het gedeelte om de Toren van Oud en de 

Catsheuvel worden aangepakt. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten wandelroute. 
 
Stadsvernieuwing 
Madurodam wil uitbreiden en vernieuwen. De uitbreiding biedt Madurodam een bedrijfseconomische 
toekomst en verbetert tegelijkertijd kwalitatief het groen in Den Haag. In 2019 wordt de 
bestemmingplanprocedure voor de uitbreiding van Madurodam en het Planuitwerkingskader 
(RIS297156) afgerond. 
 
Om de groei op termijn te accommoderen, zoekt het Rijk met Europol en de gemeente naar extra 
huisvestingsmogelijkheden. In 2019 verleent de gemeente medewerking aan de uitbreiding van Europol 
en voert daartoe de benodigde planologische procedures uit. Het particuliere initiatief voor de 
Plesmanweg bestaat uit een functieverandering van een kantoorgebouw naar een multifunctioneel 
wooncomplex en nieuwbouw. De ontwikkelaar, Impact Vastgoed, heeft de gemeente verzocht te 
faciliteren bij het proces waaronder het juridisch planologisch-, vergunningen- en communicatietraject. 

Met als doel een onherroepelijke omgevingsvergunning met draagvlak vanuit de wijk in 2019. Start 
bouw wordt verwacht eind 2019.  
 
De komende jaren zijn in de internationale zone veel ruimtelijk-economische ontwikkelingen in 
mobiliteit en de openbare ruimte te verwachten. In 2019 wordt de gebiedsvisie internationale zone aan 
de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. 
 
Naar verwachting wordt begin 2019 gestart met de herontwikkeling (sloop/nieuwbouw) van een deel 
van het terrein van de Frederikkazerne. Het ontwerp past binnen het (oude) bestemmingsplan. De 
gemeente faciliteert bij het vergunningen-, juridisch planologisch- en communicatietraject. 
 
Naar verwachting wordt het Voorlopig Ontwerp voor de ongelijkvloerse kruising, inclusief benodigde 
uitvoeringsbudget, in maart 2019 vastgesteld. Start uitvoering is gepland voor het vierde kwartaal 2019. 
In 2019 gaan wij voor € 2,0 mln. investeren in dit project. 
 
Haagse Hout 
Bouwgrondexploitaties 
In 2019 wordt gestart met de realisatie van de bovengrondse nieuwbouw op het Koningin Julianaplein. 
Het project wordt ontwikkeld door de Ontwikkelcombinatie Koningin Julianaplein (OCKJ). De 
gemeente Den Haag is onder andere verantwoordelijk voor de contractuele en technische afstemming 
onderbouw-bovenbouw. Het gebouw met twee torens van circa 90 meter hoogte biedt straks ruimte aan 
ruim 350 woningen en een commerciële plint op maaiveld. Het gebouw zal het station vanaf deze zijde 
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een nieuwe uitstraling geven. Het hoge gewelfde plafond onder het gebouw vormt straks een nieuwe 

entree van de stad en Den Haag CS. Het gebouw is naar verwachting medio 2021 gereed.  
 
In 2019 worden de sociale woningen Boekweitkamp fase 2 opgeleverd.  
 
Grotiusplaats 
In het eerste kwartaal wordt gestart met de bouw van twee woontorens en een ondergrondse 
parkeergarage op de Grotiusplaats. Het programma bestaat uit ruim 500 woningen waarvan 120 
huurwoningen in het goedkope huursegment. Een groene overkapping (start derde kwartaal 2019) van 
de Utrechtsebaan en het doortrekken van de Haagse Loper van het Centraal Station naar de 
Theresiastraat maken hier onderdeel van uit. Naar verwachting zal medio 2019 gestart worden met de 
herontwikkeling van het winkelcentrum.  
 
Stadsvernieuwing 
In 2019 is de renovatie van het monumentale kantoorgebouw van Shell aan de Carel van Bylandtlaan 

30 in uitvoering. De gemeente begeleidt de beoogde planontwikkeling.  
 
In het eerste kwartaal van 2019 wordt door Staedion gestart met de bouw van 42 sociale 
huurappartementen aan de Haverkamp en kan gestart worden met de bouw van 17 sociale 
huurappartementen op de hoek Apeldoornselaan/Dierenselaan (de Teresiatoren). Er komt een 
supermarkt van circa 2.000 m2 met een parkeerdek ten behoeve van de supermarkt en bewoners van 
het nieuwe flatgebouw.  
Naar verwachtingen worden in het tweede kwartaal van 2019 62 huurappartementen in het 
middensegment worden opgeleverd aan de Vlamenburg. 
 
Loosduinen  
Bouwgrondexploitaties 
Kijkduin Bad  
In 2019 worden de eerste twee delen van het nieuwe winkelcentrum met horeca en woningen (koop en 

huur) afgerond en opgeleverd door ontwikkelaar FRED. Tevens wordt dan het eerste gedeelte van de 
parkeergarage opgeleverd. Gestart wordt met het derde gedeelte bestaande uit winkels,  huurwoningen 
en een deel van de parkeergarage.  Daarnaast zal door ontwikkelaar BOHA ook met de vernieuwing en 
uitbreiding van het Atlantic hotel worden gestart.  
 
De parkeergarages van het winkelcentrum en het hotel worden ondergronds ontsloten vanaf de 
middenberm van de kop van de Kijkduinsestraat. De entree wordt gerealiseerd door de gemeente in 
combinatie met een fietsenstalling voor ongeveer 600 fietsen. Deze werkzaamheden starten in het eerste 
kwartaal 2019. De realisatie van de bijbehorende delen van het openbare gebied worden 
eveneens gestart en zijn begroot in programma 9. Buitenruimte.  
 
Kijkduin Binnen  
Met de eerste opleveringen van de deelontwikkelingen zal ook het openbare gebied worden aangepast 
en verbeterd. In 2019 vinden diverse opleveringen plaats op grond die door de gemeente is uitgegeven. 
Zo wordt de nieuwbouw van de Internationale School en de Wijndaelerstrip met koop- en 
huurappartementen en een kinderdagverblijf (Zuiderduinen) opgeleverd. In Waldeck worden de koop- 
en huurappartementen opgeleverd en zijn de grondgebonden woningen in aanbouw. De gemeentelijke 
inspanning richt zich op aanpassing en verbetering van het openbare gebied, hiervoor is €  0,3 
mln. gereserveerd voor 2019. Hiervoor is in 2019 € 2,6 mln. aan lasten en € 10 mln. aan opbrengsten 
begroot. 
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Het grootste deel van de woningen en de sociale huurwoningen in Schapenatjesduin worden in 

aanbouw genomen. Dit is een project dat vorm kreeg via kleinschalig opdrachtgeverschap.  
  
Vroondaal   
De woningbouwontwikkeling in de wijk Vroondaal gaat nog steeds voortvarend. De verwachting is dat 
in 2019 circa 150 kavels worden ontwikkeld. Begin 2019 wordt begonnen met de renovatie van het 
landschapspark Madestein met daarin extra waterbergingscapaciteit. De uitvoering zal gefaseerd 
plaatsvinden. De tijdelijke basisschool is dit jaar in gebruik genomen en doet tot 2020 dienst. Daarna 
verhuist de basisschool naar de nieuwbouw in Zuid I. De gebiedsontwikkeling is in handen van een 
publiek-private samenwerking. Hiervoor is in 2019 € 1,6 mln. aan lasten begroot en € 3,7 mln. aan 
opbrengsten. Meer informatie hierover wordt gegeven in de paragraaf verbonden partijen.  
 
Stadsvernieuwing 
Als gevolg van een motie die in december 2017 is aangenomen is samen met omwonenden en 
stakeholders gewerkt aan een plan voor de invulling van het voormalige Wingsterrein aan de 

Mozartlaan. Dit plan wordt in 2019, na besluitvorming in de Raad, uitgevoerd. 
 
De voormalige sportlocatie aan de Monsterseweg wordt gewijzigd naar een woonbestemming. In 2019 
wordt het bestemmingsplan doorlopen en bij vaststelling bouwrijp gemaakt. Het is de bedoeling dat de 
wijk een duurzaam en natuurvriendelijk karakter krijgt dat recht doet aan het aangrenzende 
natuurgebied.  
 
Het zuidelijk deel van het Parnassiaterrein aan de Monsterseweg wordt herontwikkeld naar 
woningbouw in verschillende segmenten, inclusief sociale huur voor Parnassia-doelgroepen. In 2019 
wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de Raad.  
 
Gebiedsvisie driehoek Loosduinen 
Na de vaststelling door het college van de Ruimtelijke verkenning driehoek Loosduinen wordt in 2019 
de bijbehorende gebiedsvisie vastgesteld. Hierin liggen de verschillende toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen voor het gebied vast, inclusief financiële gevolgen. Eventuele bouwgrondprojecten die 
daaruit voortvloeien, worden in 2020 vastgesteld. 
 
Segbroek 
Bouwgrondexploitaties 
Laan van Poot, Halo-locatie 
In de eerste helft van 2019 neemt de bouwgroep de kavel van de gemeente af. Dan start de bouw van 
de appartementen op de voormalige Halo-locatie. Voor 2019 zijn voor € 6,8 mln. aan opbrengsten in de 
begroting opgenomen. 
 
Energiekwartier  
Voor het Energiekwartier zijn voor 2019 € 3,7 mln. aan lasten en € 4,5 mln. aan opbrengsten begroot. 
De gebiedsontwikkeling Energiekwartier Regentesse Zuid is een transformatie van het voormalig 
gemeentelijk industrieterrein (GIT) tot een centrumstedelijk creatief woon- en werkmilieu.  
Voor deze gebiedsontwikkeling is er een samenwerkingsovereenkomst met Staedion en Heijmans 
waarbij het gebied wordt ontwikkeld met behulp van een zogenaamd “grondbank model”. Hierbij 
nemen Staedion en Heijmans de bouwrijpe grond af van de gemeente tegen werkelijk gemaakte kosten. 
In 2019 wordt gestart met de bouw van 38 koopwoningen aan het Esperantoplein. Verder start het 
bouwrijp maken van de kavels aan de Noordwest Buitensingel door de sloop van de voormalige kerk en 
de sloop van 48 sociale huurwoningen van Staedion. 
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Stadsvernieuwing 

In 2019 worden er twee panden in de Kepplerstraat en de Kritzingerstraat uitgegeven als kluscomplex. 
 
Escamp 
Bouwgrondexploitaties 
Het herinrichtingsproject De Stede bestaat uit de herinrichting van de parkeerterreinen aan de voorzijde 
van het winkelcentrum en het realiseren van circa 90 appartementen (vrije sector) aan de achterzijde. In 
2019 wordt gestart met de werkzaamheden voor de parkeerterreinen.   
Vanaf eind 2019 zullen de gebouwen aan het Westhovenplein gefaseerd worden opgeleverd door de 
ontwikkelaar en de openbare ruimte aansluitend aan het terrein worden heringericht. 
Op de hoek van het Oosteinde en de Laan van Wateringse Veld worden 20 sociale huurwoningen 
gerealiseerd. Hiervan zijn er 10 bedoeld voor het huisvesten van statushouders. In 2019 wordt het 
project opgeleverd.   
 
Erasmusveld 
In Villapark Uithofslaan is de grond deels aan ontwikkelaars, deels aan particulieren verkocht. In 
aansluiting op de oplevering van de door de ontwikkelaars te bouwen woningen, worden in 2019 de 
betreffende straten definitief ingericht. In 2019 zullen circa 20 door particulieren te bouwen woningen 
worden opgeleverd, waarvan 6 in het zeer dure segment. De overige kavels zijn in het kader van 
kleinschalig opdrachtgeverschap verkocht.  
 
Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan 
In 2019 wordt er volop gebouwd aan de ondergrondse openbare parkeergarage voor bezoekers van het 
ziekenhuis. Ook wordt gewerkt aan 178 sociale huurwoningen, 125 koop- en 161 markthuurwoningen 
en circa 2.900 m2 commerciële voorzieningen. Aan gronduitgifte is in 2019 € 2,5 mln. aan opbrengsten 
begroot. De oplevering is gepland in 2020.  
 
Stadsvernieuwing 
Erasmusveld 
Marktpartijen maken plannen voor vier deelgebieden binnen het Erasmusveld. Deze ontwikkelingen 
gebeuren op eigen grond en voor eigen rekening en risico van de ontwikkelaars. Om deze initiatieven 
mogelijk te maken, wordt in 2019 voor de locaties ‘Lof’ (het voormalig Nieuw-Vlietlust - TopVorm 
Ontwikkeling B.V.) een bestemmingsplan in procedure gebracht. In 2019 is daarnaast de bouw aan de 
gang voor ‘Haags Buiten’ (ABB ontwikkeling B.V.) en start de bouw van het deelgebied ‘Erasmusveld – 
Midden’ (BPD B.V.). Het deelgebied ‘Erasmusveld – Midden’ (300 woningen) wordt ontwikkeld door 
de OCWV. Dit betreft een verbonden partij waarvan de gemeente aandeelhouder is. Deze partij gaat 
gefaseerd grond uitgeven aan ontwikkelaar BPD B.V. De ontwikkeling van het gebied is een publiek-
private samenwerking. Voor 2019 zijn voor € 2 mln. aan lasten begroot. 
 
Centrum 
Bouwgrondexploitaties 
Gebiedsontwikkeling Spuikwartier 
Net als in 2018 staat het Spuikwartier 2019 vooral in het teken van realisatie. Het Onderwijs- en 
Cultuurcomplex (OCC) bereikt in het tweede kwartaal van 2019 het hoogste punt. De bouw van het 
OCC wordt onder programma 5 Cultuur begroot. De realisatie van de commerciële ontwikkelingen 
(torens A en B) om dit complex heen zijn in volle gang.  
In het vierde kwartaal van 2019 wordt, na afronding van het ontwerptraject en de aanbesteding, gestart 
met de gefaseerde aanleg van de openbare ruimte in het Spuikwartier. Dan is dit gebruiksklaar als het 
OCC haar deuren in 2021 opent. Hiervoor is in 2019 voor € 1,6 mln. aan lasten en € 10,3 mln. aan 
opbrengsten begroot. 
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Transvaal 
In 2014 is een grondreserveringsovereenkomst gesloten voor het ontwikkelen van een multicultureel 
vrijetijdscentrum in Transvaal. Bij de uitwerking zijn verschillen van inzicht ontstaan tussen de gemeente 
en de ontwikkelende partij. Hierover loopt een juridische procedure. Daarnaast verkennen de partijen 
ook de mogelijkheden om minnelijk tot overeenstemming te komen. Afhankelijk van de uitkomst van 
deze trajecten kan wellicht in 2019 gebouwd worden. 
 
Stadsvernieuwing 
Grote belastingkantoor 
Er wordt verder gewerkt aan de transformatie van het grote belastingkantoor. Hier komen een hotel en 
66 appartementen. De plint blijft tijdens de transformatie in bedrijf. Oplevering is november 2019. 
 
Hobbemaplein 
Begin 2019 wordt het winnende ontwerp voor de ‘prijsvraag landmark’ op het middenterrein van het 
Hobbemaplein gerealiseerd. Het gaat om een achtvormig kunstwerk dat de verbindende functie van het 

Hobbemaplein benadrukt. Samen met de reeds opgewaardeerde buitenruimte is dit een verbetering 
voor de buurt. 
 
Oude centrum  
Onderdeel van de aanpak van de buitenruimte oude centrum is het herinrichten van de Boekhorststraat. 
In 2019 staat de uitvoering op de rol. Hiervoor is in 2019 € 1 mln. begroot. Uitvoering is mede 
afhankelijk van andere werkzaamheden in de openbare ruimte. 
 
Renovatie Binnenhof 
Het Rijk is van plan om het totale Binnenhofcomplex grondig te renoveren. De gemeente heeft 
hiervoor in 2019 € 1 mln. geraamd. Vanuit de gemeente wordt een bijdrage geleverd om ervoor te 
zorgen dat dit complexe en ingrijpende renovatieproces goed verloopt. Naar verwachting komt in 2019 
een standbeeld van Aletta Jacobs rondom of in de nabijheid van de Hofvijver.  
 

Locatieontwikkeling Spui – Gedempte Gracht 
De gemeente faciliteert de locatie ontwikkeling. In 2019 wordt gewerkt aan de locatie van de percelen 
Spui en Gedempte Gracht. Dit is onderdeel van het beschermde stadsgezicht. De eigenaar van de 
locatie, de Stichting Levi Lassen, start in 2019 met de renovatie/restauratie van de panden aan de rand 
langs het Spui. Ook komt er nieuwbouw langs de Gedempte Gracht en nieuwbouw op het 
binnenterrein. Het plan omvat 28 woningen en circa 850 m² vloeroppervlakte voor winkels/horeca. 
 
Amerikaanse ambassade 
De voormalige Amerikaanse ambassade wordt in 2019 verkocht, zodat een nieuwe eigenaar kan 
bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van dit deel van de stad.  
 
Doublet en Geleenstraat onderzoek mogelijkheden 
Er wordt een plan van aanpak gemaakt over de mogelijkheden van verplaatsing van de prostitutie uit de 
Doubletstraat en Geleenstraat naar een nieuwe locatie bij het schenkviaduct. In het coalitieakkoord is 
hiervoor in 2019 € 1,5 mln. in de begroting opgenomen. 
 
Laak 
Bouwgrondexploitaties 
Aan de Neherkade-Gemaalstraat wordt gebouwd aan het 50 meter hoge woongebouw met 271 
appartementen in de vrije sector. De gemeente heeft hiervoor de grond uitgegeven. 
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In Laakhaven West zijn de laatste 235 woningen verspreid over 6 locaties in aanbouw. Onder andere 

aan de Waldorpstraat en de Calandkade. In de eerste helft van 2019 wordt de derde en laatste tempel 
opgeleverd. Ook wordt begin 2019 de oversteek van de sterfietsroute Waldorpstraat nabij de kruising 
met de Viaductweg aangepakt zodat er een veilige situatie ontstaat.  
 
In 2019 is het complex Capadosestraat 9-11 klusrijp gemaakt en zullen de eerste kopers starten met de 
afbouw van hun kluswoning. In de Petroleumhaven komen circa 300 woningen, merendeels 
klusobjecten. In 2018 wordt in voorbereiding daarop gewerkt aan het vervangen van de kademuren en 
het bouwrijp maken van de uit te geven gronden. Er komt ook een drijvende aanlegsteiger. Hiervoor is 
in 2019 € 4,6 mln. aan lasten en € 5 mln. aan opbrengsten begroot. In 2019 start de bouw op de 
klusobject kavels aan de kant van de Waldorpstraat. 
 
Laakhaven Hollands Spoor 
Begin 2019 wordt pal naast de Haagse Hogeschool fase 1 van het plan Vijverhof “De Lehmanstoren” 
opgeleverd. Dit woongebouw van 70 meter bevat 481 wooneenheden voor studenten. Direct daarop 

start begin 2019 de bouw van fase 2 en 3 naast en over de ingang van de Q-park-garage. Fase 2 en 3 
bevatten 156 vrije sector woningen van gemiddeld 70 m2.  
 
Gebiedsontwikkeling Haagvlietpoort 
In Haagvlietpoort wordt voor de parkeerplaats Dintelstraat een tender gestart voor de bouw van 
kleinschalige bedrijfsruimte en sociale woningbouw. Dit gebeurt in samenhang met overige projecten in 
Haagvlietpoort en de (hoogbouw)ontwikkeling in de spoorzone Laakhavens. De renovatie van de 
monumentale panden ‘Drie Hoefijzers’ wordt gefaseerd uitgevoerd. Het gaat om het toevoegen van 
woningen en horeca. Voor de ontwikkelingen Struijck II en Laakpoort (hoogbouw, gemengd 
programma) loopt de planvoorbereiding parallel aan de planologische procedures van de 
bestemmingsplanwijziging en milieueffectrapportage. Aansluitend starten de vergunningprocedures voor 
de bouw. 
 
Stadsvernieuwing 

Schakel Hollands Spoor entree Laakhaven 
Met het project Schakel Hollands Spoor krijgt het station richting Laakhaven een volwaardige entree. 
Hiervoor is in 2019 € 1 mln. begroot. Begin 2019 wordt de openbare ruimte aangelegd en de 
aansluiting op de Lage Waldorpstraat gerealiseerd. In 2019 wordt een start gemaakt met de eerst fase 
van de herinrichting van het Leeghwaterplein, hoek Waldorpstraat. Dit moet de oversteek verbeteren 
en zorgen voor een betere verbinding van ROC Mondriaan naar het knooppunt Hollands Spoor.  
 
De gemeente begeleidt de transformatie van het Stationspostkantoor naar 300 woningen en 64 
hotelkamers. In de plint komt flexibele kantoorruimte en horeca. 
Aan de Waldorpstraat, tegenover de megastores, wordt gebouwd aan vier woongebouwen (de Waldorp-
Four)  met 776 appartementen  in de sociale huur en vrije sector. De plint bestaat uit commerciële 
ruimte en parkeervoorzieningen. 
 
In opdracht van NU Projectontwikkeling wordt, onder begeleiding van de gemeente, aan de Calandkade 
gebouwd aan 474 twee- en driekamerwoningen, winkel- en horecaruimte en inpandige 
parkeervoorzieningen. De eerste oplevering wordt eind 2019 verwacht.  
 
De toekomstige eigenaren van de Klusobjecten Schlegelstraat starten in 2019 met de bouw.  
In 2019 wordt de planvorming rond het particuliere project Fruithaven verder uitgewerkt door de 
gemeente. Het programma gaat uit van 270 woningen (waarvan 30% sociaal), een parkeerkelder en 
commerciële ruimte. 
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Binckhorst 

Bouwgrondexploitaties 
In 2019 start de bouw van het project ‘Frank is een Binck’ (het Van Klingerenpaviljoen) in de 
Saturnusstraat. De grond is door de gemeente uitgegeven. In 2019 zijn hiervoor € 2,5 mln. aan lasten en  
€ 5,4 mln. aan opbrengsten begroot.  
 
In de eerste helft van 2019 worden diverse kavels in de Trekvlietzone bouwrijp opgeleverd, zodat later 
dat jaar de grondoverdracht en de start van de bouw kan plaatsvinden. De kopers van particuliere kavels 
en de winnaars van de tenders doen hun planuitwerking en vergunningaanvragen. De voorbereidingen 
van de volgende tenders starten. Voor de buitenruimte worden ontwerpen gemaakt. In 2019 is hiervoor 
€ 4,2 mln. lasten en: € 3,1 mln. aan opbrengsten begroot. Naar verwachting wordt in 2019 de 
gronduitgifte gerealiseerd voor het eenheidsbureau van de politie. Eind 2019 wordt een 
omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente gaat de omliggende openbare ruimte aanpassen op het 
programma van de politie. 
 

Stadsvernieuwing 
Voor de Binckhorst is in 2019 € 12,0 mln. in de begroting opgenomen. 
De eerste fase van de transformatie van het Maanplein naar een gemengd gebied met kantoren en 
woningen is afgerond en krijgt in 2019 een vervolg. De samenwerking met verschillende marktpartijen 
voor de planvorming en ontwikkeling van de Maanweg gaat door.  
Bovendien wordt verder ingezet op de versterking van de Binckhaven als aantrekkelijke ‘startup hub’, 
onder andere met huisvesting, tijdelijke voorzieningen en marketing (zie hiervoor programma 11-
Economie). 
 
In 2019 wordt de uitvoering van diverse projecten ondersteund met een proactieve 
communicatiestrategie, gericht op samenwerking met stakeholders en integrale afstemming met de 
gemeentelijke organisatie. De basis hiervoor is de in 2018 vast te stellen gebiedsaanpak. De 
gebiedscoördinatie biedt de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium initiatiefnemers te verbinden en 
gezamenlijke planontwikkeling op te pakken. 

 
Leidschenveen-Ypenburg 
Bouwgrondexploitaties 
In 2019 wordt op basis van een sluitende grondexploitatie de grond uitgegeven voor een gemengd 
programma. In 2019 zijn hiervoor € 2,9 mln. aan lasten en € 5 mln. aan opbrengsten begroot. 
 
In 2019 komt er een Multiplex-bioscoop nabij station Ypenburg. In deelplan 20 zullen de eerste 
woningen in kleinschalig opdrachtgeverschap worden opgeleverd. Ook start de bouw van de 
Hofbadtoren met circa 160 sociale huurwoningen. 
 
Afhankelijk van de voortgang en uitkomst van de Raad van State-procedure voor het programma-
onderdeel detailhandel (Decathlon) start in 2019 de realisatie van het plan 100% Energie! op de 
Rijkswaterstaat-kavel in het Forepark.   
 
Stadsvernieuwing 
In 2018 heeft het college een planuitwerkingskader vastgesteld voor de inrichting van een nieuwe 
buitenplaats ‘Nieuw Vredenoord’ en voor beperkte woningbouw, op de voormalige Molenwei van het 
buiten ‘Oud Vredenoord’ aan de Vliet. Hiervoor wordt in 2019 het bestemmingsplan Molenvlietpark 
e.o. gedeeltelijk herzien. 
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Overige stadsvernieuwing 

Central Innovation District (CID)  
De begroting voor 2019 bedraagt € 0,3 mln. Begin 2019 wordt een start gemaakt met de uitvoering van 
de CID Agenda. Deze is erop gericht om het economisch hart van Den Haag de komende decennia 
door te ontwikkelen tot een samenhangend internationaal competitief economisch district. In 2019 wil 
de gemeente stappen zetten door stakeholders te verleiden om (met de gemeente) initiatieven te 
ontwikkelen die het vestigingsklimaat verbeteren en die bijdragen aan de CID Agenda. Gedurende het 
jaar werken we daarnaast met de stad aan een ruimtelijke doorvertaling in de vorm van een 
gebiedsvisie. Er wordt zoveel mogelijk gestuurd op vooruitstrevende en vernieuwende projecten en 
actief aan de slag gegaan met de gebiedsontwikkelingen: Campusboulevard Schedeldoekshaven & Prins 
Bernardviaduct, Knooppunt Laan van Nieuw Oost Indië, overkluizing Utrechtsebaan (A12)/ CS Oost, 
Binckhorst, Laakhaven/Hollands Spoor.  
 
Verbonden partijen niet gebieds-gebonden 
Onderstaande zijn publiek-private samenwerkingen. Meer informatie hierover staat in de paragraaf over 

verbonden partijen. 
 
Starterspanden Den Haag 
De starterspanden Den Haag BV/CV focussen op de transformatie van de Televisiestraat 2 van een leeg 
kantoorgebouw naar een bedrijfsverzamelgebouw voor stadslandbouw, duurzaamheid en innovatie. Het 
project draagt de titel ‘The New Farm’. De afgelopen 2 jaar stonden grotendeels in het teken van de 
uitvoering van verbouwingswerkzaamheden. In 2019 wordt gezocht naar huurders die goed aansluiten 
bij het concept. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het verdienend vermogen, zodat er op 
pandniveau een rendabele exploitatie ontstaat. 
 
Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – oude centrum 
In 2019 werken Staedion en de gemeente via de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt (WOM) 
samen aan ingrepen om zo een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Stationsbuurt – 
oude centrum. De vastgoedmarkt is sterk aangetrokken. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor de 

WOM. Tegelijkertijd zorgt het ook voor meer concurrentie met geïnteresseerde marktpartijen en een 
opwaartse beweging van de vastgoedprijzen. De WOM kiest haar doelen daarom scherp om een 
maximale bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van het gebied. Staedion en de gemeente 
treden in overleg in 2019 over de toekomstige meerwaarde en inzet van de WOM.  
 

De Kust Gezond Wat mag het kosten  (€ 1.000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

De Kust Gezond is een structureel programma met projecten, 
waarmee geïnvesteerd wordt in de buitenruimten in Scheveningen- 
Bad. De voorbereiding en uitvoering van de projecten worden de 
komende periode voortgezet. Tevens zal Kijkduin onderdeel gaan 
uitmaken van  het programma De Kust Gezond 

10 0 10 

 
In de afgelopen maanden zijn de bouwrijp-werkzaamheden voor de vastgoedontwikkeling van 
Strandweg Vastgoed B.V. (Hommerson) op de Noordboulevard afgerond. In 2019 gaan wij voor  
€ 7,4 mln. investeren in onder andere de projecten Kurhaus, de Gevers Deynootweg en Midden 
Boulevard, welke deel uitmaken van ‘De Kust Gezond’. Tevens is in maart gestart met de bouw van het 
Legoland  Discovery Centre op de locatie van het voormalige Vitalizee. Verder heeft de eigenaar van 
het Kurhaus, Amrath Hotels, twee beginselvragen ingediend: voor een ondergrondse parkeergarage voor 
hotelgasten, onder het gebied aan de voorkant van het Kurhaus, en voor een extra openbare verbinding 
tussen landzijde en boulevard ter hoogte van de grens met de locatie van Legoland en het Kurhaus. Dit 
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sluit aan bij de ambitie van het programma ‘De Kust Gezond’ om goede looproutes tussen de boulevard 

en het achterliggende gebied te creëren. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente.  
Tot slot is het ‘informatiepunt Scheveningen over ‘De Kust Gezond’ gerealiseerd. Het infopunt wordt 
een centrale plek in de communicatie over de toekomst van Scheveningen. Centraal staan de 
ontwikkelingen binnen het programma ‘De Kust Gezond’. Ook ontwikkelingen in Kijkduin zijn in het 
Collegeprogramma van 2018 opgenomen in het programma "De Kust Gezond". Er wordt nu gewerkt 
aan de nadere invulling daarvan. Deze ontwikkelingen in Kijkduin zijn gestart en bevinden zich in 
verschillende fases van het proces, in 2019 wordt hier verder invulling aan gegeven. 
 

Wonen en bouwen Wat mag het kosten  (€ 1.000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Inzetten op nieuwbouw van 2.000 tot 2.500 woningen per jaar, terugdringen 

leegstand, transformatie van kantoren 

6.780 3.061 3.720 

 
We willen dat Den Haag een aantrekkelijke woonstad blijft. Voor deze activiteit is in 2019 € 6,8 mln. 

begroot. Deze middelen worden grotendeels besteed aan personele inzet. De personele inzet richt zich 
op onderstaande onderwerpen.  
 
Woningbouw 
Betaalbare woningvoorraad 
De gemeente draagt zorg voor voldoende en betaalbare woningen. We willen een langjaarlijks 
gemiddelde woningbouwproductie van 2.000 à 2.500 woningen. Sinds 2016 is de woningproductie 
hoger en dit betekent voor 2019 dat er naar verwachting circa 4.000 woningen worden opgeleverd. De 
langjaarlijkse woningbouwambitie ziet er zo uit: 30% huurwoningen voor lagere inkomensgroepen (tot 
aan de liberalisatiegrens) voor de hele stad, 20% middeldure huurwoningen, een streven naar 25% 
middeldure koopwoningen en daarnaast dure woningen. Door in te zetten op middeldure en dure 
woningen wordt doorstroming op gang gebracht waardoor vaak ook in het goedkopere segment 
woningen beschikbaar komen. Het gemeentelijk beleid is ook gericht op huisvesting aan 
beroepsgroepen die een onmisbare bijdrage leveren aan Den Haag zoals, politieagenten, leraren en 

hulpverleners.  
 
Wachtlijsten 
De druk op de sociale huursector en de woningcorporaties is groot. Naast voldoende aanbod van 
goedkope huurwoningen wordt van corporaties ook verwacht dat ze hun voorraad in een hoog tempo 
verduurzamen. De wachtlijsten voor mensen uit de doelgroep zijn lang. Het gemeentelijke beleid is 
erop gericht corporaties meer armslag te geven. We zijn met de rijksoverheid in gesprek over de relatief 
zwakke financiële positie van de Haagse corporaties en de mogelijkheden om die te versterken. 
Daarnaast gaan we de mogelijkheden onderzoeken om de particuliere sector goedkope woningen te 
laten bouwen die grotendeels onder dezelfde voorwaarden op de woningmarkt worden aangeboden als 
corporatiewoningen. Zoals aangegeven in het coalitieakkoord krijgen CID en Zuidwest prioriteit als 
investeringsgebied voor nieuwbouw. De gemeente werft investeerders, jaagt nieuwe 
woningbouwprojecten aan en trekt bestaande projecten vlot. Daarbij proberen we ook actief de steun 
van de rijksoverheid te krijgen. Om de woningbouw te versnellen en tot een goede differentiatie van 

gewenste woonvormen en locaties te komen, stimuleren we vanaf eind 2018 onder de noemer ‘Haagse 
Tafel’ de samenwerking tussen beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. 
 
Woningcorporaties 
In 2018 heeft de gemeente samen met Haagse huurdersorganisaties en woningcorporaties een 
raamovereenkomst voor de periode 2019 tot 2024 afgesloten. Ook worden er jaarlijkse 
prestatieafspraken gemaakt. Elk jaar worden de doelen uit de raamovereenkomst geconcretiseerd in 
prestatieafspraken per corporatie. 2019 is het eerste jaar van deze nieuwe manier van samenwerking. 
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Eind 2019 kunnen we dus de ervaringen van het eerste jaar inzetten bij het maken van nieuwe 

afspraken voor 2020. Prioriteiten: voldoende aanbod en duurzaamheid.  
 
Woonruimteverdeling 
In 2019 onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om het systeem van woonruimteverdeling optimaler 
te kunnen inrichten. Indien nodig worden hiertoe de (nieuwe) huisvestingsverordening, 
raamovereenkomst en prestatieafspraken benut. Hierbij bekijken we ook hoe we de Rotterdamwet 
kunnen inzetten. We creëren een flex-voorraad aan woningen voor spoedzoekers en als wisselwoning bij 
herstructurering en verduurzaming.  
 
Huisvesting aandachtsgroepen 
 
Ouderen en zorg 
Ouderen blijven langer thuis wonen. Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de druk op de 
woningvoorraad. De vraag naar toegankelijke woningen, waar ouderen zo lang mogelijk hun 

zelfstandigheid kunnen behouden, stijgt. De gemeente Den Haag werkt met corporaties en 
zorginstellingen aan een betere afstemming van vraag en aanbod. Verder maken wij afspraken met de 
woningcorporaties over betere toegankelijkheid en onderzoeken we de behoefte van Hagenaars. Ook 
zetten we ‘doorstroommakelaars’ in om ouderen te adviseren over passende huisvesting en 
verhuiswensen.  
 
De druk van zorgdoelgroepen op de woningmarkt neemt toe, zoals cliënten uit de GGZ en de 
maatschappelijke opvang, ex-gedetineerden, ex-verslaafden en zorgjongeren. De gemeente vindt het 
belangrijk dat zij die daadwerkelijk uitstromen naar een woning als dat kan. Daarmee worden de 
wachtlijsten bij instellingen aangepakt en kunnen mensen die daar aan toe zijn, hun leven weer 
opbouwen. In 2019 maken we daarom met de corporaties nieuwe afspraken over de aantallen te 
huisvesten kwetsbare groepen. In 2019 gaan wij door met de vernieuwing van zorgvastgoed. We 
verbinden zorgpartijen en ontwikkelaars om voormalig zorgvastgoed te herontwikkelen voor ouderen en 
zorgdoelgroepen. 

 
Statushouders 
Op grond van een jaarlijkse wettelijke taakstelling huisvest de gemeente vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning. We helpen ze bij het vinden van een plek in de Haagse samenleving. Gezien de 
taakstelling van de afgelopen jaren houdt Den Haag voor 2019 rekening met een taakstelling van 750 
tot 900 personen. Gelet op het huidige aanbod en de huidige instroom zullen statushouders voor een 
passende woning worden bemiddeld. Ook kan een deel direct inhuizen in de woning van de 
ouder/partner. Onder de voorwaarde dat alle statushouders zonder vertraging kunnen worden 
bemiddeld naar passende woningen, zullen geen nieuwe panden specifiek voor statushouders worden 
gerealiseerd.  
 
Studenten 
De gemeente bouwt Den Haag als (internationale) studentenstad verder uit door de ontwikkeling van 
de campus en door marktpartijen te interesseren en afspraken te maken met toegelaten instellingen om 
voldoende woningen voor studenten en young professionals te realiseren. Vanwege de groei van het 
aantal studenten is de bouwambitie bijgesteld naar 1.900 eenheden tot 2020 en daarna nog eens 1.000 
eenheden tussen 2020 en 2025. Hierbij gaat bij voorkeur om betaalbare huisvesting en bijzondere 
concepten in en nabij het centrum. In 2019 worden totaal circa 750 woningen opgeleverd. 
 
Arbeidsmigranten 
Vanwege de groeiende economie neemt het aantal arbeidsmigranten verder toe. De mogelijkheden voor 
huisvesting zijn echter beperkt, mede vanwege de druk op de woningmarkt in het algemeen. De 
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gemeente adviseert initiatiefnemers voor huisvesting van arbeidsmigranten en begeleidt bij planvorming 

in de gemeentelijke organisatie. 
 
Woonkwaliteit en leefbaarheid 
 
VvE-balie 
De Vereniging van eigenaars (VvE-balie) stimuleert de ontwikkeling naar sterke verenigingen en 
activeert en adviseert eigenaren in het onderhoud en verbeteren van hun woningen. Daarmee is de 
VvE-balie een belangrijk instrument voor het behoud van kwaliteit van onze woningvoorraad en één 
van de pijlers van de verduurzaming van de woningvoorraad.  
 
Den Haag Zuidwest  
Den Haag Zuidwest is een kansrijk en mooi gebied in onze stad, bij uitstek geschikt voor nieuwbouw 
en wonen in een groene wijk. Samen met de ontwikkelaars en corporaties doen we onderzoek naar een 
strategische visie voor een gemengde gebiedsontwikkeling. Op deze manier dragen we fors bij aan de 

stedelijke woningbouwopgave, en werken we door differentiatie van de woningvoorraad aan een 
gemengd, kansrijk gebied. In Zuidwest gaan we als eerste investeren in Knoop Moerwijk, omgeving 
Leyweg en Dreven en Gaarden. 
 
Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest  
De Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest is een samenwerking van de gemeente en 
Vestia om meer goede en betaalbare woningen te realiseren. Er zijn circa 60 sociale huurwoningen 
extra opgenomen in het project Dedemsvaartweg (bouw 2019, oplevering 2020). In 2019 vinden de 
voorbereidingen voor de bouw van 150 woningen in Moerwijk-Oost plaats, in 2020 wordt de bouw 
gestart. In 2019 worden de voorbereidingen gestart voor de herontwikkeling van De Venen. Hier 
realiseert de WOM circa 500 woningen tussen 2021 en 2023. In de paragraaf verbonden partijen wordt 
een nadere toelichting gegeven op de WOM Den Haag Zuidwest. 
 

Toezicht en handhaving wonen Wat mag het kosten  (€ 1.000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Handhaven minimale kwaliteit woningvoorraad en terugdringen 

onrechtmatig gebruik panden 

6.522 1.176 5.346 

 
Voor handhaving door de Haagse Pandbrigade en handhaving omgevingsvergunning is in 2019 € 6,5 
mln. beschikbaar. De Haagse Pandbrigade draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid van de stad en 
het behoud van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. De brigade houdt toezicht op de 
naleving van de bouw- en woonregelgeving. Ze handelt overtredingen af die betrekking hebben op het 
gebruik en de staat van gebouwen. Het gaat bijvoorbeeld om achterstallig woningonderhoud, 
strijdigheid met het bestemmingsplan, onrechtmatig gebruik van woningen en illegale bouw. De 
controles zijn integraal. Daarbij kijken medewerkers ook naar inschrijvingen in de basisregistratie 
persoonsgegevens en mogelijke fraude met sociale voorzieningen. Daarnaast draagt de pandbrigade bij 
aan gebiedsaanpakken, verstevigde aanpak hennepkwekerijen, controle op vergunde prostitutie panden 
en ondermijnende criminaliteit. Tevens bemiddelt de pandbrigade bij overlastgevende situaties die zich 

in de stad voordoen. De pandbrigade richt zich in het bijzonder op gebieden waar de leefbaarheid onder 
druk staat en op meldingen vanuit het Meld- en Steunpunt Woonoverlast (jaarlijks circa 2.650). De 
prioriteiten staan in een jaarlijks uitvoeringsprogramma (RIS 299060). De pandbrigade controleert ook 
periodiek de woonwagencentra. Deze controles moeten ervoor zorgen dat het gebruik en de fysieke 
staat van 233 woonwagens op 17 locaties op orde blijft. 
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Beheer bedrijfspanden  Wat mag het kosten  (€ 1.000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Het beheer van strategisch vastgoed dat door de gemeente is 
aangekocht ten behoeve van ruimtelijke ordening en 
gebiedsontwikkeling 

5.165 7.921 2.756 

 
Beheer bedrijfspanden  
De gemeente kan besluiten om strategisch gronden en panden aan te kopen met het oog op toekomstige 
stedelijke ontwikkeling. De gemeente beheert vervolgens het vastgoed totdat die ontwikkeling 
plaatsvindt. Het gemeentelijk vastgoedbezit ten behoeve van stedelijke ontwikkeling bestaat uit circa 
200 panden en gronden. Denk aan Saturnusstraat, Junostraat en Sammersweg. De gemeente probeert 
het vastgoed te verhuren. Per saldo zijn de exploitatielasten van het vastgoed (zoals zakelijke lasten, 
beheerlasten, afschrijvingen en rentelasten) hoger dan de (huur)baten. De gemeente dekt dit 
exploitatietekort uit de reserve strategisch vastgoed stadsontwikkeling die hiervoor is bestemd. In het 
coalitieakkoord 2018-2022 wordt deze reserve aangevuld door middel van de beoogde verkoopresultaten 
op gemeentelijk vastgoed. Voor de collegeperiode gaat het meerjarig om € 9,4 mln. De komende 
periode gaat de gemeente de vastgoedobjecten stadsontwikkeling schouwen om te bepalen in hoeverre 
het bezit nog van belang is voor het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. Mogelijk worden 
objecten verkocht en van de resterende objecten zullen we waar mogelijk de exploitatiesaldi 
optimaliseren. 
 

Omgevingsvergunningen  Wat mag het kosten  (€ 1.000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Het binnen vastgestelde termijn beschikken op (bouw) leges gerelateerde 

aanvragen en uitoefenen van toezicht op bouwen conform de vergunning en 

regelgeving 

13.838 18.591 -4.753 

 
In 2019 worden circa 3.700 aanvragen voor bouwactiviteiten verwacht. Het gaat vooral om 
bouwactiviteiten met een bouwsom tot € 0,25 mln. Vanaf 2018 zijn maatregelen doorgevoerd om de 
(te) hoge stand van de voorziening Bouwleges (bedoeld om jaarlijkse schommelingen op te vangen) af te 
bouwen, dit wordt in 2019 versterkt met een verdere tariefsverlaging. De bijstellingen worden nader 
toegelicht in het raadsvoorstel tot wijziging van de legesverordening omgevingsvergunning voor het jaar 
2019. 
 
Archief digitaliseren 
Naast de tariefsverlagingen wordt voorgesteld om vanaf 2019 het papieren bouwarchief (van 1900 tot de 
invoering van WABO in 2010) te digitaliseren. Het eenvoudig en snel digitaal toegankelijk krijgen van 
documenten verbetert de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, maar ook intern gemeentelijk.  
 
Met bovenstaande maatregelen wordt de  voorziening bouwleges  de komende jaren elk jaar lager. Eind 
2022 is stand van de voorziening dan € 1,1 mln. Dat is 8% van de begrote legesopbrengst. 
 

Omgevingswet uitgesteld 
Aanvankelijk zou de omgevingswet medio 2019 in werking treden. Dit is uitgesteld naar juli 2021. De 
opgelopen vertraging komt door de uitloop van de inwerkingtreding van het digitale stelsel 
omgevingswet. De opgave voor de gemeenten bestaat uit het voorbereiden van het werken met 
kerninstrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s en vergunning) en de strategische 
keuzes daarbij. Het succes van de Omgevingswet staat of valt met het op een andere manier werken: 
integraal, meer open en gericht op samenwerking met inwoners en bedrijven.  
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De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zou vanaf 2018 stapsgewijs worden ingevoerd. In het 

wetsvoorstel staat, dat bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de preventieve toetsing door het 
bevoegd gezag aan de bouwtechnische voorschriften vervalt. Er werden diverse bezwaren geuit over het 
uitvoeren van het wetsvoorstel. Op 30 april 2018 hebben drie brancheorganisaties (Bouwend Nederland, 
Vereniging Eigen Huis en de Vereniging Nederlandse Gemeenten) een brief gestuurd aan de nieuwe 
minister Ollongren met drie vereisten: aanscherping aansprakelijkheid van aannemers;  voorwaardelijke 
stelselwijziging; de rol van het bevoegd gezag in relatie tot de stelselwijziging. Momenteel wordt 
gewerkt aan bestuurlijke afspraken als aanvulling op het wetsvoorstel.  

 
Bestemmingsplannen 

Wat mag het kosten  (€ 1.000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Opstellen van bestemmingsplannen en beheer verordeningen 1.567 0 1.567 

 
De gemeente is verplicht voor haar grondgebied bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen vast 
te stellen. De wettelijke bepaling vervalt dat dat in delen waar een bestemmingsplan ( of 
beheersverordening) ouder is dan 10 jaar geen leges in rekening kan worden gebracht bij 
omgevingsvergunning. Dit geeft gemeenten de kans zich voor te bereiden op de komst van de 
Omgevingswet in 2021. De voorbereiding van het omgevingsplan ( als opvolger van de huidige 
bestemmingsplannen) gaat onverminderd door. Met het omgevingsplan Binckhorst (een 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) is hier een belangrijke stap gezet. Naar verwachting zal dat 
plan in de tweede helft van 2018 door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
 

Kernregistraties Wat mag het kosten  (€ 1.000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Het vullen, beheren, ontsluiten en ontwikkelen van wettelijk verplichte 

geogerlateerde basis- en kernregistraties ter ondersteuning van de 

ontwikkeling en het beheer van de stad 

5.250 462 4.789 

 
In 2019 wordt verder invulling gegeven aan de Wet basisregistratie ondergrond waarmee gegevens over 
de ondergrond worden gedigitaliseerd, gestandaardiseerd, geharmoniseerd en publiek beschikbaar 
gesteld. De nog komende tranches van deze wet worden geïmplementeerd in de periode tot 2022. 
Vanwege de wetswijziging Basisregistraties adressen en gebouwen 2.0 per 1 juli 2018 dienen werkwijze 
en systemen aangepast te worden. Bronhouders hebben 1,5 jaar de tijd om zich hier op voor te bereiden 
en dit aan te passen. Voor verdere integratie van de basisregistraties wordt gewerkt aan een 
objectenadministratie. Zo houdt de gemeente de eigen fysiek-ruimtelijke gegevens op orde. 
 
In 2019 gaan we verder met geo-dienstverlening, zoals WebGIS, geo-accountmanagement, digitale 
stadsmaquette (3D-topografie) en open data. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkelingen rond de 
Omgevingswet, zoals de visualisering van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De komende jaren 
gaat de open data beheerunit met andere overheden en externe partijen nauwer samenwerken vanuit de 
gemeentelijke ambitie ‘open, tenzij’. Hiermee wil de gemeente Den Haag bijdragen aan een 
gemeenschappelijke datavoorziening en betere bruikbaarheid van de open data in onderzoeken en 
toepassingen. 
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Verloop financiële cijfers 

 
 

 
 

 
 
De begrote onttrekkingen uit de reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling in 2019 hebben 

voornamelijk betrekking op vrijval van reserveringen voor de Amerikaanse ambassade conform het 
coalitieakkoord, de ontwikkeling van het Noordelijk havenhoofd en een begrote bijdrage voor een 
herontwikkeling in Den Haag Zuidwest.  
 

 
 

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 146.335 117.670 95.038 83.212 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 146.335 117.670 95.038 83.212 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 2.000 2.000 2.000 2.000

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -329 -329 -329 -329

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 2.341 17.080 17.119 3.850 1.500

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 36.142 25.794 47.505 16.477 83.876

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 184.817 162.214 161.332 105.209 87.046

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 89.632 88.390 67.456 55.374 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 89.632 88.390 67.456 55.374 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 1.529 13.850 2.350 2.350 2.350

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) -9 -1.771 -1.732 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 66.010 35.227 64.393 33.359 74.108

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 157.162 135.696 132.467 91.083 76.458

Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling 1.634                             580             791                 1.423                       

Reserve Grondbedrijf 59.956                            -                 3.632              56.324                     

Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid 6.396                             3                3                    6.396                       

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling 20.368                            39               12.241            8.166                       

Reserve Stadsvernieuwing -                                    -                 -                     -                              

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW 2.748                             30               442                 2.336                       

Reserve The Hague World Forum 3.900                             -                 974                 2.926                       

95.002                    652         18.083        77.571               

Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

MOP Woonwagencentra 0 0

Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren 

Programma Grondbedrijf (MPG)
44.895 2.222 47.117

Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder 16.000 234 16.234

Voorziening Risico's Harnaschpolder 5.159 5.159

Vz Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West
11.618 1.188 12.806

Voorziening Amerikaanse Ambassade 7.150 7.150 0

Voorziening Woningsplitsing 259 88 119 228

Voorziening Bouwleges 27.810 12.180 16.572 23.418

112.891 15.912 16.691 7.150 104.962
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In 2019 wordt bijna € 12 mln. geïnvesteerd. De investeringsactiviteiten richten zich vooral op ‘De Kust 
Gezond’ en de Zwolsestraat. Deze zijn nader toegelicht in de voorgaande beleidstoelichting. 
  

Investeringen

Investerings-

bedrag

Jaar van 

oplevering

Nog te 

realiseren 

vanaf 2019

Waarvan in 

2019

Waarvan 

gemeentelijk 

in 2019

Horeca/detailhandel in het OCC 2.930 2021 1.234 617 617

Klusobjecten 22.976 div. 945 854 854

Kust gezond 24.199 div. 22.435 7.401 7.401

Morgenstond Midden (voorheen grex) 16.563 div. 907 907 907

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising 10.000 2020 9.300 2.000 2.000

Totaal 76.668 34.821 11.779 11.779

Totaal Begroting 2019 en verder
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2.14 Programma Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 
Coördinerend portefeuillehouder: Rachid Guernaoui 
 

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
 
De stadsdeelorganisatie heeft dagelijks contact met bewoners, bedrijven en instellingen. De stadsdelen 
zijn erop gericht om actief met bewoners, bedrijven en instellingen de sociale en fysieke leefbaarheid in 
de wijken te versterken. De stadsdeelorganisatie speelt snel en flexibel in op actuele ontwikkelingen op 
wijkniveau. De stadsdeelorganisatie is ook verantwoordelijk voor de aansturing van de organisaties en 
de activiteiten op het gebied van welzijn en leefbaarheid. De stadsdeelorganisatie speelt een belangrijke 
rol als klankbordgroep en voor de informatievoorziening voor de wijk en buurt. Wij willen die rol van 
de stadsdeelorganisatie in samenwerking met de beleidsdiensten verder uitbouwen. Wij willen daarnaast 
Hagenaars zo veel mogelijk actief betrekken bij beslissingen die voor hen relevant zijn, zoals de 
inrichting van de buurt. 
 

Met dit programma wil de gemeente bereiken dat in Den Haag inwoners en ondernemers centraal 

staan. De gemeente is toegankelijk voor alle inwoners en ondernemers. Onze dienstverlening is snel en 
op maat. Wie met een ingewikkeld probleem zit en er zelf niet uitkomt, kan rekenen op persoonlijke 
ondersteuning en betekenisvol contact. Goede dienstverlening is niet alleen goed voor de stad en haar 
inwoners, maar is ook richtinggevend voor de gemeentelijke organisatie. 
 
Doelen 2019 
In de coalitieperiode 2018-2022 ligt de focus op: Een betere dienstverlening door een wendbare 
ambtelijke organisatie die producten sneller, eenvoudiger en toegankelijker levert. Daarnaast vormen we 
als gemeente een inclusieve stad waarin iedereen participeert. Voor het jaar 2019 hebben we de 
volgende concrete doelen: 

 De bezoekers on- en offline bezoekers van de gemeente Den Haag worden op een adequate manier 
geholpen, waarbij de prestatie-indicatoren leidend zijn bij de dienstverlening 

 De dienstverlening en participatie wordt zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de bewoner en 
ondernemer georganiseerd. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kennis bij deze 
mensen; 

 Er wordt gewerkt aan de wijkprogramma’s voor 2020 tot en met 2023. Op basis van informatie die 
tot stand is gekomen met bewoners, partners en ondernemers in de wijken worden de prioriteiten 
bepaald 

 De nieuwe nota’s op het gebied van dienstverlening en op het gebied van ICT moeten zorgen dat 
diensten en producten meer tijd en plaats onafhankelijk (digitaal) geleverd worden. Inwoners en 
bedrijven moeten daarbij optimale toegang hebben tot informatie 

 In 2020 zal de gemeente verantwoordelijk worden voor de inburgeringsplichtigen. In het komend 
jaar zal daarop zo veel mogelijk worden voorgesorteerd; 

 Het meldpunt antidiscriminatie zal worden geëvalueerd en, waar mogelijk, van nieuwe initiatieven 
voorzien. 

 Het programma Taal in de buurt richt zich in 2019 op de werving, het succesvol doorlopen van 
taaltrajecten en de doorstroom naar hogere vervolgtrajecten. 
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Prestatie-
indicator 

Nulmeting 2015 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

Percentage 
klanten die 
binnen de 
(vast)gestelde 
normtijden 
worden 
geholpen  
  
  

www.denhaag.n
l: uptime van 
99,94% 

www.denhaag.
nl: uptime van 
99,92% 

www.denhaag.nl
: uptime van 
99,92% 

www.denhaag.nl
: uptime van 
99,92% 

www.denhaag.nl: 
uptime van 
99,92% 

14070: 
gemiddelde 
wachttijd = 45 
seconden 

14070: 
gemiddelde 
wachttijd = 45 
seconden 

14070: 
gemiddelde 
wachttijd = 45 
seconden 

14070: 
gemiddelde 
wachttijd = 45 
seconden 

14070: 
gemiddelde 
wachttijd = 45 
seconden 

Balies KCC: 
88% geholpen 
binnen 5 
minuten 

Balies KCC: 
90% geholpen 
binnen 
5minuten 

Balies KCC: 
90% geholpen 
binnen 5 
minuten 

Balies KCC: 
90% geholpen 
binnen 5 
minuten 

Balies KCC: 90% 
geholpen binnen 
5 minuten 

In overleg met de gemeenteraad zullen naar aanleiding van een nieuw beleid op dienstverlening aangepaste prestatie-
indicatoren worden geformuleerd. 
 

Hoe snel worden burgers geholpen? 
De gemeente Den Haag houdt bij hoe snel mensen binnen de vastgestelde normtijden worden 
geholpen. De uptime is de tijd dat een website bereikbaar is voor bezoekers.  
Het callcenter 14070 streeft naar een maximale gemiddelde wachttijd van 45 seconden. Bezoekers van 
de balies die een afspraak hebben gemaakt, worden vrijwel direct geholpen op het tijdstip van de 
afspraak. Het streven is in ieder geval 90% van de burgers binnen 5 minuten te helpen. 
 

Effect indicator   
Click, Call & Face 

Nulmeting 
2015 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Gemiddelde beoordeling van 
de bezoekers van DenHaag.nl  

Rapportcijfer 
6,3 

Rapportcijfer 
7,1 

Rapportcijfer 
7,2 

Rapportcijfer 
7,2 

Rapportcijfer 
7,2 

Gemiddelde beoordeling van 
de bellers naar 14070 

Rapportcijfer 
7,4 

Rapportcijfer 
7,7 

Rapportcijfer 
7,8 

Rapportcijfer 
7,9 

Rapportcijfer 
8,0 

Gemiddelde beoordeling van 
de bezoekers van de 
stadsdeelkantoren 

Rapportcijfer 
8,3 

Rapportcijfer 
8,2 

Rapportcijfer 
8,2 

Rapportcijfer 
8,2 

Rapportcijfer 
8,2 

 
Hoe scoort de dienstverlening?  
De gemeente Den Haag wil minimaal een gemiddelde beoordeling van een 7 halen voor de 
dienstverlening aan de frontoffice. De verwachting is dat deze gemiddelde beoordeling door bezoekers 
van de stadsdeelkantoren (Face) en bellers naar 14070 (Call) ruimschoots wordt behaald. De beoordeling 
van de bezoekers via denhaag.nl (Click) is sinds de nulmeting gestegen. Met voortdurende verbetering 
van de informatievoorziening op de website en verbetering van digitale formulieren is de verwachting 
dat de gemiddelde beoordeling vanaf 2019 structureel boven een 7 uitkomt. 
 

Kengetal 
Aantal klantcontacten 

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

Via www.denhaag.nl 3.897.800 3.995.200 3.995.200 3.995.200 

Via 14070: call 421.400 415.100 411.000 411.000 

Via 14070: chat 42.500 43.500 44.000 44.000 

Via 14070 e-mail 37.000 37.500 38.000 38.000 

Via 14070: twitter, facebook 37.500 38.500 40.000 40.000 

Via 14070: WhatsApp 25.000 26.000 27.000 27.000 

Via balies stadsdeelkantoren 240.500 225.500 226.500 216.000 
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Hoeveel contacten met inwoners?  
In 2019 zullen circa 3,9 miljoen bezoekers de website www.denhaag.nl bezoeken. De verwachting is dat 
het totaal aantal bezoekers toeneemt. Door verbeteringen aan de website en kanaalverbreding (social 
media, e-mail, chat, WhatsApp) treedt er een verschuiving op tussen deze kanalen. Het telefoonverkeer 
(14070) zal hierdoor mogelijk in de periode 2019-2021 afnemen. Daarnaast zal het aantal baliebezoeken 
tussen 2019 en 2022 fors afnemen. Dit komt omdat in 2014 de verlenging van de geldigheid van 
reisdocumenten van 5 naar 10 jaar is gegaan. Het aantal bezoekers in 2019 is begroot op 240.500 
bezoekers. 
 

Programma op hoofdlijnen 

 
 
In 2019 zijn de lasten op dit programma ruim € 97 mln. Ten opzichte van 2018 is dit voornamelijk 
gedaald door afname van de rijksafdracht voor legesproducten en door de benodigde afbouw in 
bijbehorende apparaatslasten. Die daling is in 2020 ook nog zichtbaar. Tevens waren tot en met 2018 
incidentele middelen in dit programma opgenomen voor de wijkaanpak. De baten op dit programma 
nemen af als gevolg van lagere legesinkomsten door de verwachte afname in afgifte van reisdocumenten 
en rijbewijzen. Verderop in dit programma wordt toegelicht op welke wijze het college voornemens is 
met deze lagere legesinkomsten om te gaan. 

 

  
In dit programma zal in 2019 € 98 mln. worden besteed. Het grootste deel hiervan betreft de 
stadsdeelbudgetten. Zo gaat er 29% besteed worden aan buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers, 
grotendeels betreft dit het professionele welzijnswerk en jeugdwerk. Het stadsdeelbudget voor Openbaar 

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten         111.502           97.688           96.538           96.730           96.707 

Baten           15.364           11.326           10.629           10.723           10.378 

Saldo exclusief reserves           96.138           86.362           85.909           86.006           86.328 

Dotaties                 -                   -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen                 -                   -                   -                   -                   -   

Saldo inclusief reserves       96.138       86.362       85.909       86.006       86.328 

Saldo incidentele baten en lasten                 -                   -                   -                   -                   -   

Structureel saldo programma       96.138       86.362       85.909       86.006       86.328 

Begroting

29% 

23% 13% 

11% 

10% 

10% 
4% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Stadsdeelbudget Buurthuizen 

en ondersteuning 
vrijwilligers  €28,4mln. 
Stadsdeelbudget Openbaar 

groen en openlucht recreatie 
€22,6mln. 
Burgerzaken €12,3mln. 

Leefbaarheid en 
bewonersparticipatie 
€10,8mln. 
Stadsdeelbudget Inrichting 

en onderhoud buitenruimte 
€9,8mln. 
Overige activiteiten 
€9,8mln. 

Integratie en Burgerschap 
€3,8mln. 

88% 

8% 3% 1% 

Samenstelling dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Algemene middelen 
€86,4mln. 

Leges €8,0mln. 

Huren en andere 

inkomsten €2,9mln. 

Overige €0,5mln. 

 98 mln. 
98 mln. 
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Groen en openluchtrecreatie, waar onder meer het onderhoud van openbaar groen en 

speelvoorzieningen valt, bedraagt 23%. Het leefbaarheidsbudget, waaruit voornamelijk de subsidies voor 
verbetering van de leefbaarheid in de buurt worden bekostigd, bedraagt 11%. Aan inrichting en 
onderhoud van de buitenruimte, voornamelijk onderhoud van wegen en straten, gaat 10% uitgegeven 
worden. Naast deze benoemde stadsdeelbudgetten worden de overige middelen op dit programma 
besteed aan Burgerzaken (13%) en aan Integratie en Burgerschap (4%).  
 
Het grootste deel van de lasten op dit programma wordt gedekt uit algemene middelen, circa 87%.Het 
totaal aan begrote baten komt hoofdzakelijk uit legesopbrengsten, vooral uitgifte reisdocumenten en 
rijbewijzen. De overige baten, zijnde verhuringen en andere inkomsten zijn beperkt. Het gaat dan 
enerzijds om verhuringen van accommodaties aan welzijnsinstellingen, verhuringen van gemeentegrond 
voor gebruik als bouwterrein en het innemen van standplaatsen. Anderzijds zijn het vergoedingen van 
kabel- en leidingbedrijven voor opbrekingen in de openbare weg. 
 

Wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten in 2019?  
 
Stadsdelen  
Participatie staat centraal  
De Haagse samenleving kenmerkt zich door een grote diversiteit. We koesteren de verschillen tussen 
buurten, dat maakt de stad levendig. Voor verreweg de meeste bewoners en ondernemers is de eigen 
buurt maximaal de eigen wijk, het uitgangspunt.  
 
We hechten aan transparantie en een open bestuurscultuur. We willen een college zijn dat luistert. Niet 
omdat het moet, maar vanwege een oprechte behoefte aan dialoog. We willen een gemeente zijn die in 
verbinding staat met bewoners; die hen proactief en persoonlijk benadert, op basis van vertrouwen in de 
wijk. Vlotte dienstverlening, goede voorlichting, toegankelijke informatie en actieve communicatie 
horen hier allemaal bij. Bewoners en ondernemers moeten meer invloed krijgen op de besluitvorming. 
 
We moeten beter worden in de communicatie en voorspelbaar zijn wanneer mensen kunnen meepraten 

en meebeslissen. Onze besluitvorming gaat over verschillende onderwerpen, van groot tot klein en van 
sociaal tot ruimtelijk. We gaan door met het experimenteren met verschillende vormen van inspraak en 
participatie die passen bij de diversiteit van de gebruikers en de te nemen besluiten. 
 
Wij willen de dienstverlening en participatie zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de Hagenaar, 
bewoner en ondernemer organiseren. Er zijn veel slagen gemaakt en toch ligt er nog een grote opgave. 
In de volle breedte van onze gemeentelijke organisatie passen we onze houding aan. Onze blik en ons 
handelen is gericht op ‘wat kan wel‘, in plaats van ‘wat kan niet’. We maken gebruik van de Haagse 
kracht door zo vroeg mogelijk bewoners, ondernemers en andere stakeholders bij de besluitvorming te 
betrekken. 
 
Op het gebied van participatie krijgt de stad, de wijk, de buurt een grotere rol. Bestaande, succesvol 
gebleken, middelen blijven we inzetten. Denk daarbij aan de participatieladder en de buurtbudgetten. 
Wij staan open voor experimenten die de inwoners van Den Haag nog meer betrekt bij de inrichting en 

andere besluiten over hun buurt. Met de introductie van de aanstaande Omgevingswet zijn er extra 
kansen om tijdig alle betrokkenen uit de omgeving invloed te geven. 
 
Na een inspraaktraject laten we altijd duidelijk zien waarop de zienswijze invloed heeft gehad en welke 
inbreng wel en niet is overgenomen. Niet alleen bij gemeentelijke projecten, maar ook daar waar 
externen werken aan de groei van onze stad, stellen wij hoge eisen aan de informatie aan en de 
communicatie met de buurt. Een externe partij moet vroegtijdig en adequaat in gesprek gaan met de 
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buurt en zorgen dat zij goed bereikbaar zijn bij vragen vanuit de buurt. Dit wordt een voorwaarde voor 

de gunning van een project of de afgifte van een vergunning. 
 
De stadsdelen proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij die leefwereld en een brug te slaan tussen de 
dagelijkse leefwereld van de bewoners (en ondernemers) en de wereld van het stadhuis. Zij stelt haar 
kennis van en over de wijk (de netwerken) ter beschikking aan de beleidsdiensten. Dit sluit ook goed 
aan bij de missie van de sector Stadsdelen & Wijken: ‘actief samen met bewoners, bedrijven en 
instellingen de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijken versterken’.  
 
De ervaringen van de afgelopen jaren op het gebied van burgerparticipatie hebben ons geleerd dat er 
veel wijken zijn in Den Haag waar het goed mee gaat. Er wonen over het algemeen mensen die hun 
leven prima op orde hebben en die in belangrijke mate zelfredzaam zijn. In die wijken dient de 
gemeente, als het gaat om burgerparticipatie en bewonersinitiatieven, een meer faciliterende rol op zich 
te nemen. Het betreft hier bijvoorbeeld wijken als Bezuidenhout midden en oost, Benoordenhout, 
Vruchtenbuurt, Vogelwijk en Statenkwartier.  

 
Niet overal gaat dat echter vanzelf. In een aantal buurten en wijken in de stad is sprake van stagnatie of 
zelfs van achteruitgang. Dat doet zich verspreid over de hele stad voor. De oorzaken zijn divers, het kan 
gaan om eenzijdige bevolkingssamenstelling, achterstallig onderhoud in woningbestand of openbare 
ruimte, een groot aantal mensen in de buurt met sociale of psychische problemen, gevoelens van 
onveiligheid en onbehagen, soms gaat het ook om uitsluiting van medebewoners. Opvallend is dat het 
vaak gaat om een samenloop van diverse problemen die maakt dat een buurt niet tot bloei komt. We 
constateren tevens dat als gevolg van de problematieken de bewonersorganisaties in de wat meer 
“traditionele vorm” onder druk staan. Het betreft hier bijvoorbeeld wijken als Moerwijk, Bouwlust, 
Vrederust, Frans Halsbuurt en Transvaal. Het sociale cement en het gevoel van gemeenschappelijkheid 
brokkelt af. Mensen zijn er meer op zichzelf en hechten wel aan een goede leefomgeving, maar zijn met 
elkaar niet in staat om de kracht te mobiliseren om de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk onder 
de aandacht te brengen van de juiste instanties. Op dergelijke plaatsen in de stad is het noodzakelijk om 
een gezamenlijke aanpak van de gemeente, samen met de bewoners en andere partijen zoals corporaties, 

wijkorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen en (sociaal) ondernemers te organiseren.  
 
Deze manier van werken willen we in 2019, gebruik makend van de lessen die we uit de wijkaanpak en 
de burgerparticipatie hebben getrokken, intensief inzetten. Niet door grote hoeveelheden extra geld in 
wijken te pompen, maar door gericht gezamenlijk energie in te zetten op die buurten en wijken in de 
stad, waarbij beschikbare middelen gebundeld worden ingezet. We doen dit op basis van plannen die 
door het college aan de raad zijn voorgelegd. Soms kan dat door kortdurende interventies, maar in een 
aantal buurten waar veel problemen tegelijkertijd spelen kan langdurige inzet nodig zijn.  
 
Nog in 2018 zal het Actieplan Burgerparticipatie worden geactualiseerd en waar noodzakelijk verder 
doorontwikkeld. Vanuit het expertisecentrum Burgerparticipatie wordt geleerd, samengewerkt en 
geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van burgerparticipatie. Het is de bedoeling om alle kennis 
en ervaring die opgedaan wordt middels participatie te bundelen, zodat deze kennis voor iedereen 
gemakkelijk toegankelijk is. In dit expertisecentrum ontmoeten bewoners, ambtenaren, partners in de 
stad en wijken en sociaal ondernemers elkaar. Ze leren van elkaar en inspireren elkaar met ideeën en 
ervaringen op het gebied van burgerparticipatie. We gaan in 2019 verder met instrumenten als 
wijkbudgetten, right-to-challenge, en chatsessies. Daarnaast worden vernieuwende concepten 
ontwikkeld.  
 
Wijkprogramma’s  
De wijkprogramma’s 2016-2019 die in samenspraak met bewoners en partners in de wijk zijn gemaakt, 
lopen tot en met 2019. Dit betekent dat in 2019 wordt gewerkt aan de wijkprogramma’s voor 2020 tot 
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en met 2023. Op basis van informatie die tot stand is gekomen met bewoners, partners en ondernemers 

in de wijken worden de prioriteiten bepaald. Vervolgens worden programma’s per wijk opgesteld. We 
zorgen dat de inzet daar gebeurt waar die het hardste nodig is en we spelen flexibel en slagvaardig in op 
wat er gebeurt.  
 

Stadsdeelbudget bestrijding onveiligheid  Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid via bemiddeling, mediation en 

buurtpreventie- en interventieteams 

449 0 449 

 
De prioriteit in het stadsdeelbudget op het gebied van de bestrijding van onveiligheid wordt door de 
portefeuillehouder veiligheid in samensprak met het stadsdeel bepaald. Den Haag wil eigen initiatief 
van Hagenaars stimuleren om de veiligheid in de stad te verbeteren. Kern van de aanpak is preventie, 
vroegtijdige signalering en actief op bewoners en ondernemers afstappen om hulp en ondersteuning te 
bieden. De bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid vervullen hierbij een sleutelrol. De 

gemeente gaat steeds vernieuwender te werk in haar pogingen om bewoners te bereiken, te betrekken 
en te faciliteren. Het project BART! is hiervan een treffend voorbeeld. Dit platform beoogt burgers 
onderling én burgers, overheid en politie op een eigentijdse wijze met elkaar te verbinden en bij te 
dragen aan een veilige en leefbare omgeving.  
 

Stadsdeelbudget Milieubeheer – Duurzaamheid en Graffitibestrijding Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Stimuleren van burgers, bedrijven en instellingen om op wijkniveau samen te 

werken rond het thema energiebesparing en CO2-reductie 

Voorkomen en bestrijden van plak- en kladvandalisme 

1.046 0 1.046 

 
De prioriteit in het stadsdeelbudget op het gebied van duurzaamheid en graffitibestrijding wordt door de 
door de portefeuillehouders buitenruimte en duurzaamheid vin samenspraak met het stadsdeel bepaald. 
De gemeente stimuleert duurzaamheid door bewoners te inspireren, te begeleiden en te koppelen aan 
het bedrijfsleven, bij voorkeur in Den Haag. We organiseren bijeenkomsten die helpen om van ideeën 
uitvoerbare projecten te maken. We verbinden groepen om advies en kennis uit te wisselen. Goed 
lopende initiatieven geven we een plek in het Haagse duurzaamheidsnetwerk. Steeds meer Haagse 
inwoners en ondernemers willen zich inzetten voor duurzame energie.  
Ook stimuleren wij het bedrijfsleven om te verduurzamen, bijvoorbeeld door energiezuinige verlichting 
toe te passen. Met de milieubarometer geven we ondernemers inzicht in hun energie- en waterverbruik 
zodat ze zien waar het meeste te besparen valt. Horecaondernemers krijgen een zogeheten horecascan 
die laat zien hoe ze snel kunnen besparen op hun energierekening en die algemene tips geeft voor een 
duurzamere bedrijfsvoering. In duurzaamheidskringen voor theaters, musea, gebedshuizen en hotels 
proberen we de energierekening en CO2-uitstoot terug te dringen. In samenwerking met stichting 
Duurzaam Den Haag en Fonds 1818 organiseren wij netwerkbijeenkomsten, waaronder het duurzaam 
ontbijt. Bewoners treffen elkaar daar informeel om duurzame initiatieven en projecten te bespreken.  
De aanpak van plak- en kladvandalisme kent 5 sporen: de graffiti-schoonmaakregeling (inclusief aangifte 
bij de politie), samenwerken met grooteigenaren, educatie en voorlichting, het ontwikkelen en beheren 
van legale graffitilocaties en het bestrijden van wildplak. De schoonmaakregeling is sinds 2013 voor 
particuliere eigenaren/bewoners gratis. Er zijn ruim 6.000 panden ingeschreven. De laatste jaren wordt 
steeds meer aandacht besteed aan het mogelijk maken van legale muurschilderingen. Street Art dient 2 
doelen: illegale graffiti en wildplak voorkomen en de stad aantrekkelijker maken. 
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Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Effectief en efficiënt wegenonderhoud om de kwaliteit van de wegverharding zo 

goed mogelijk te houden. Daarmee een schone stad creëren, in samenwerking 

met het Haags Veegbedrijf en de inzet van het buurtserviceteam. Daarnaast het 

reguleren van (tijdelijke) gebruik van de openbare ruimte en de straathandel 

9.829 1.466 8.363 

 
De prioriteit in het stadsdeelbudget op het gebied van de inrichting en het onderhoud van de 
buitenruimte wordt door de door de portefeuillehouder in samenspraak met het stadsdeel bepaald. Den 
Haag streeft ernaar dat de buitenruimte behalve schoon, heel en veilig ook prettig is om te verblijven. 
Hagenaars willen goed begaanbare stoepen en wegen, leuke plekken om te zitten en geen vervuiling 
door zwerfvuil. Met onze gebiedsgerichte aanpak vanuit de stadsdeelorganisaties streven we ernaar ook 
in 2019 dat elke wijk krijgt wat nodig is.  
 
Aan de hand van eigen inspecties en meldingen van burgers laten we kleine reparaties uitvoeren aan de 
bestrating en het asfalt. Na graafwerkzaamheden en het opbreken van de bestrating, bijvoorbeeld door 

nutsbedrijven voor het vervangen van hun kabels en leidingen, controleren we of de bestrating weer 
netjes en veilig is hersteld. 
 
In 2019 besteden we opnieuw € 0,8 mln. aan het onderhoud van straatmeubilair. Straatmeubilair zorgt 
ervoor dat Hagenaars elkaar in de openbare ruimte kunnen treffen. We brengen in 8 wijken het 
straatmeubilair en de direct omliggende openbare ruimte op orde. In de stadsdelen Centrum en Haagse 
Hout is er extra aandacht voor het beheer van het binnenstadgebied, de omgeving van het centraal 
station en het Beatrixkwartier op Hofstadniveau. Dat geldt ook voor de maatregelen in het kader van 
Den Haag regeringsstad, de participatie in beveiligingsmaatregelen van de nationaal coördinator 
terrorismebestrijding en veiligheid, het Koninklijk Huis, de ambassades, Prinsjesdag en de Veteranendag.  
Alle stadsdelen werken aan een schone stad, conform het beleidsplan Een schone stad 2015-2020 (RIS 
285286). Een schoon stadsdeel begint met het voorkomen van zwerfvuil. Door het plaatsen van 
ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) verdwijnt de huisvuilzak meer en meer uit het straatbeeld en 
is er minder kans op het ontstaan van zwerfvuil. Ook overlast van dieren, zoals meeuwen en ratten, 
gaan we op deze manier tegen. Om een juist gebruik van deze afvalcontainers te bevorderen, heeft elk 
stadsdeel een plan van aanpak tegen het illegaal dumpen van afval (RIS 292907). Deze aanpak zal in 
2019 worden voortgezet. We stimuleren omwonenden van ORAC’s om de locatie te adopteren, volle of 
kapotte containers te melden en medebuurtbewoners aan te spreken op onjuist gedrag.  
Het vuil dat toch op straat zwerft, wordt opgeveegd. Per stadsdeel bepalen we in overleg met alle 
betrokken partners (beheerders, uitvoerders, handhavers) hoe het meest effectief kan worden geveegd. 
Waar problemen zijn, maken we intensiever schoon. Dat combineren we met gerichte handhaving, 
goede communicatie en het bevorderen van participatieactiviteiten. De stadsdelen zorgen ook voor het 
plaatsen/repareren van afvalbakken en het opruimen van oliesporen op de weg.  
Extra aandacht is er via de opruimestafette, de opruimchallenge in de zomer en door feestdagen te 
koppelen aan het thema schoon. Structureel worden projecten uitgevoerd in de stadsdelen over de 
thema’s: gedumpt afval bij ondergrondse afvalcontainers, gedumpt voedsel, hondenpoep, zwerfafval en 
de kerstbomeninzameling. Bewoners, ondernemers en bezoekers worden zoveel mogelijk aangesproken 

op hun gedrag.  
 
De gemeente ontvangt inkomsten voor het gebruik van gemeentegrond als bouwterrein, het innemen 
van standplaatsen en andere vormen van verhuur van grond. Deze inkomsten voor het gebruik van de 
openbare ruimte zijn geraamd op € 0,9 mln.  
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Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Zorgen voor een goed niveau van het openbare groen, zowel in de grote 

groengebieden als in de wijken, het faciliteren van openluchtrecreatie, 

voorkomen van wateroverlast en het zorgdragen van maaien van oevers langs 

watergangen. Daarnaast bieden van goede, uitdagende en veilige 

speelvoorzieningen voor kinderen in de openbare ruimte. 

22.581 72 22.509 

 
De prioriteit in het stadsdeelbudget op het gebied van openbaar groen en openlucht recreatie wordt 
door de door de portefeuillehouder buitenruimte in samenspraak met het stadsdeel bepaald. De 
stadsdelen streven naar gezond, veilig en netjes verzorgd openbaar groen voor bewoners en bezoekers 
van de stad. Dit vergt goed onderhoud en beheer. Om het kwaliteitsniveau in de hele stad te 
bevorderen, is er een uniform (meerjaren)onderhoudsbestek voor de periode 2017-2019, inclusief 
bestekken voor het maaien van gazons en het snoeien van hagen. Ook zorgen de stadsdelen voor het 
maaien van de oevers langs het Haagse binnenwater.  
 
Voor de kwaliteitsverbetering van het wijk- en buurtgroen is in 2019 een bedrag van € 700.000 
beschikbaar. De locaties waarop deze middelen worden ingezet, komen tot stand op basis van wensen 
van buurtbewoners, de wijkuitvoeringsplannen, de nulmetingen van de technische kwaliteit van de 
beplanting in de wijken en de wijkvisies. Criteria voor het toewijzen van de middelen zijn: participatie, 
sociale veiligheid en een afname in beheerkosten. De projecten richten zich met name op versleten en 
sociaal onveilige groenvoorzieningen, maar ook op mogelijkheden om werk met werk te maken en 
mogelijkheden voor participatie door buurtbewoners bij de aanleg en het onderhoud van groenstroken 
in de eigen buurt.  
 
Ten opzichte van Nederland wonen er in Den Haag relatief meer jonge kinderen onder de 5 jaar en 
meer jongeren. In 2022 telt Den Haag ruim 119.000 kinderen van 0 tot en met 18 jaar (een toename 
van bijna 4%). De buitenruimte is bij uitstek het domein voor spelende kinderen. Dit betekent dat de 
gemeente in haar ruimtelijke plannen expliciet rekening dient te houden met speel-, sportieve- en 

verblijfruimtes voor kinderen. Ondanks dat er sprake is van een game-generatie, spelen kinderen in de 
zomer in Den Haag 4 à 5 keer per week buiten en in de winter ruim 2 keer per week. Voor hen vinden 
we het van belang dat de stad voldoende ruimte biedt om met plezier buiten te kunnen spelen en zich 
speelvriendelijk blijft ontwikkelen. Het op orde houden van een kwalitatief goed en uitdagend 
speelvoorzieningenniveau kan de gemeente niet alleen. We betrekken ouders, verzorgers en vrijwilligers 
actief bij het beheer en onderhoud van speelplekken. Daarnaast controleert de gemeente viermaal per 
jaar alle speelplekken op veiligheid en functionaliteit.  
 
Bewoners van een wijk en partners in de wijk weten wat er speelt in de wijk. Door gezamenlijk 
(stadsdeel, bewoners en partners) prioriteiten te bepalen, wordt de betrokkenheid in de wijk vergroot. 
Deze participatie kan zich ook uitstrekken naar de keuze voor speeltoestellenvoorzieningen. Voor dit 
laatste wordt ook gebruik gemaakt van moderne e-participatiemiddelen, zoals de budgetschuif en het 
moodboard.  
 

In Den Haag kunnen ouders en kinderen gebruik maken van onder andere speel-o-theken, de Haagse 
Hopjes, peuterspeelzalen, stadsboerderijen en andere speelvoorzieningen. Ook de sportverenigingen en 
scoutingorganisaties vervullen een belangrijke rol voor de opgroeiende kinderen in onze stad. Samen 
met kinderen en omwonenden kijken we hoe we de buitenruimte het beste kunnen ontwikkelen en 
waar mogelijk uitdagende speellocaties in de stad kunnen creëren.  
De stadsdelen Loosduinen en Scheveningen beheren het Haagse strand. Zij zorgen voor het onderhoud 
van de toegangen tot het strand, zoals trappen en op- en afritten en het aanbrengen van borden. Ook 
zorgen ze voor het - volgens Delflands Keur - onderhouden van de afrastering langs de voet van de 
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duinen en de op- en afritten. Daarnaast houden zij toezicht bij de opbouw, exploitatie en het afbreken 

van de strandpaviljoens en de nutsvoorzieningen (elektra, water en riolering) en voeren ze regie op het 
schoonmaken van het strand en het plaatsen van de afvalbakken. Verder onderhouden zij de contacten 
met de strandpaviljoenhouders en adviseren ze over aangevraagde evenementen.  
 

Stadsdeelbudget Inrichting verkeer Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Kleinschalige herinrichtingen of aanpassingen aan de infrastructuur en beheer en 

onderhoud van de verkeersborden en de belijning op het wegdek 

1.363 0 1.363 

 
De prioriteit in het stadsdeelbudget op het gebied van de bestrijding van de inrichting van het verkeer 
in de stadsdelen wordt door de door de portefeuillehouder verkeer in samenspraak met het stadsdeel 
bepaald. Het stadsdeel pakt kleine zaken aan in de buitenruimte: herinrichtingen of aanpassingen aan de 
infrastructuur. Vaak gebeurt dit op verzoek van bewoners. Het stadsdeel toetst de plannen aan de 
gemeentelijke richtlijnen. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de 

verkeersborden en de belijning op het wegdek.  
 

Leefbaarheid en bewonersparticipatie Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Praktische oplossingen bieden voor kleine leefbaarheidsproblemen in de wijken, 

waardoor sociale en fysieke leefbaarheid in de wijken wordt versterkt 

10.840 0 10.840 

 
De prioriteit in het stadsdeelbudget op het gebeid van leefbaarheid en bewonersparticipatie in het 
stadsdeelbudget wordt door de wethouders buitenruimte en stadsdelen in samenspraak met het stadsdeel 
bepaald. De gemeente heeft veel vertrouwen in de Haagse kracht. We zetten daarom stevig in op het 
ondersteunen van bewonersorganisaties en de kracht van bewoners. Bewonersorganisaties zijn 
belangrijke gesprekspartners van de gemeente bij het vormgeven en invullen van beleid voor de wijken. 
In 2018 wordt het beleidskader bewonersorganisaties, mede op verzoek van de bewonersorganisaties, 
geëvalueerd. Wanneer nodig zal dit leiden tot bijstelling van het beleidskader en in 2019 worden 

geëffectueerd.  
 
Daarnaast is het belangrijk andere groepen te spreken. Bewonersorganisaties zijn immers niet de enige 
spreekbuis van de wijk: er zijn ook bewonerscommissies, milieugroepen, bewonersgroepen, verenigingen 
van eigenaren, straatvertegenwoordigers en vele andere groepen. De stadsdelen gaan in 2019 
onverminderd verder met het stimuleren en ondersteunen van nieuwe activiteiten van deze groepen.  
De gemeente wil initiatieven van bewoners mogelijk maken. Met het budget voor leefbaarheid en 
bewonersparticipatie stimuleren we in 2019 bewoners om met mooie ideeën, projecten en/of 
activiteiten te komen die een verbetering zijn voor hun buurt en leefomgeving. Het gaat om activiteiten 
waarbij de bewoners zelf een actieve rol hebben. Zoals buurtactiviteiten om de sociale cohesie te 
verbeteren, kinderactiviteiten die bewoners zelf organiseren, schoonmaakacties, activiteiten van 
bewonersorganisaties, ontmoetingsactiviteiten om verschillende bewonersgroepen met elkaar in contact 
te brengen, ontmoetingsactiviteiten voor ouderen, het plaatsen van hanging baskets die worden 
onderhouden door bewoners of ondernemers en nog veel meer. Het stadsdeel helpt hen daarbij. Jaarlijks 

geven de stadsdeelorganisaties subsidie aan zo’n 1.100 initiatieven via de regeling Leefbaarheid en 
bewonersparticipatie. Ook worden diverse werkzaamheden in de buitenruimte uit dit budget betaald. 
Hiervoor is ruim € 8 mln. beschikbaar. In 2018 wordt de regeling inhoudelijk geëvalueerd en aangepast 
om het maatschappelijk effect nog verder te vergroten. Dit zal in 2019 worden geëffectueerd.  
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Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers 

Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
De stadsdelen subsidiëren in het kader van het gebiedsgerichte werken het 

professionele welzijnswerk en jeugdwerk van de Haagse welzijnsorganisaties en 

zelfstandige buurthuizen. Onderdeel daarvan is de verhuur van accommodaties 

aan welzijnsinstellingen 

28.441 1.387 27.054 

 
De prioriteit in het stadsdeelbudget op het gebeid van buurthuizen en de ondersteuning van vrijwilligers 
wordt door de wethouder welzijn in samenspraak met het stadsdeel bepaald. Op basis van de 
wijkprogramma’s 2016 - 2019 zijn per stadsdeel maatschappelijke vraagstukken vastgesteld die passen 
binnen de 4 huidige gemeentelijke ambities. Deze 4 ambities zijn:  
1. De Haagse jeugd groeit veilig, gezond en met plezier op en ontwikkelt haar talenten.  
2. Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving, waarbij bewoners maximaal zeggenschap hebben 
over hun fysieke en sociale leefomgeving.  
3. Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na.  

4. De gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt gelijke kansen, ongeacht achtergrond, 
ras, geslacht of geaardheid.  
Om actief een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke vraagstukken binnen deze vier 
ambities subsidiëren de stadsdelen het professionele welzijnswerk van de Haagse welzijnsorganisaties, 
zelfstandige buurthuizen en overige organisaties. Op basis van de wijkprogramma’s formuleren de 
welzijnsorganisaties hun inzet en aanpak en maken we met hen de subsidieafspraken.  
De nadruk ligt steeds meer op de zelfredzaamheid van mensen en de bewonersinitiatieven die ze 
ontplooien. Daarbij hoort ook een groter beroep op de vrijwillige inzet van mensen uit de persoonlijke 
omgeving. Het opbouwen en versterken van sociale netwerken – samenlevingsopbouw – is hier 
onderdeel van.  
 
Juist preventief kan het welzijnswerk van onschatbare waarde zijn. Dat geldt breed, in het hele sociale 
domein. Zo kunnen lichte opvoedondersteuning voor ouders, valtrainingen voor ouderen, 
weerbaarheidsprogramma’s in onderwijs, jongerenwerk gericht tegen radicalisering en meer expertise in 
de wijkteams, op allerlei manieren erger voorkomen. Welzijnswerk is daarbij een belangrijke pijler in de 
uitvoering van de Wmo. Het coalitieakkoord stelt een herstructurering van het welzijnswerk in het 
vooruitzicht. Hierbij krijgen ook andere en nieuwe partijen de kans om een bijdrage te leveren aan het 
welzijn van de Hagenaar. De subsidie systematiek wordt eenvoudiger, flexibeler en meer gericht op 
resultaat. Deze werken we in de komende periode uit.  
 
Elk stadsdeel zorgt ervoor dat jeugd en ouders hun stem kunnen laten horen over de onderwerpen die 
hen aangaan. In dialoog met jeugd en ouders komen we tot verbeterpunten voor de fysieke en sociale 
omgeving in de wijk. Jongeren kunnen bij de stadsdelen subsidie aanvragen voor het ontplooien van 
eigen initiatieven (voor hun wijk).  
 
De stadsdelen zijn ook verantwoordelijk voor subsidiëring van het professioneel jeugdwerk in de wijk. 
Het jeugdwerk werkt op de plekken waar kinderen en jongeren problemen ondervinden bij het 

opgroeien en minder in staat zijn om op eigen kracht hun talenten te ontwikkelen. De inzet van het 
jeugdwerk richt zich onder meer op talentontwikkeling, doorlopend leren in samenwerking met het 
onderwijs, het stimuleren van sportdeelname en andere vormen van vrijetijdsbesteding, zoals cultuur en 
scouting. Waar nodig leiden jongerenwerkers de jongeren naar de hulpverlening. Jongerenwerkers 
hebben in dit alles een sleutelrol. Ze hebben een vertrouwensrelatie met de jongeren en weten hen te 
vinden, ook ’s avonds en op straat. Justitie, politie, welzijn en zorg treden samen op bij de aanpak van 
overlast gevende en hinderlijke groepen jongeren. De aanpak van de overlast van jongeren vindt plaats 
in nauwe samenwerking met de aanwezige partners in de wijk.  
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Integratie Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Voorwaarden scheppen voor een samenleving waarin iedereen trots kan zijn op 

de stad Den Haag en waarin iedere Hagenaar meedoet 

3.837 0 3.837 

 
Inclusieve stad 
De gemeente werkt aan een inclusieve stad waarin iedereen participeert. De gemeente wil 
kansengelijkheid bevorderen, zorgen dat mensen minder belemmeringen hebben om mee te doen en er 
sprake is van gelijkwaardigheid in onze stad. De komende jaren zetten we o.a. in op antidiscriminatie, 
taal en het benutten van kansen. De inspanningen die hiervoor worden gedaan willen we toetsen op het 
effect dat ze hebben op de realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord. 
 
Antidiscriminatie 
In Den Haag worden de gelijke kansen voor elke Hagenaar gewaarborgd. Discriminatie op grond van 
o.a. afkomst, sekse, godsdienst, leeftijd, beperking, seksuele voorkeur etc. wordt niet getolereerd en kan 

ook in 2019 gemeld worden bij de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Den Haag Meldt. Dit 
jaar wordt wederom ingezet op het vergroten van de meldingsbereidheid van discriminatie. Tevens zal 
er een evaluatie plaatsvinden van de inpassing van Den Haag Meldt bij de gemeentelijke Ombudsman 
en de werking van het meldpunt aldaar. Naar aanleiding van deze evaluatie worden eventuele 
verbeterpunten opgepakt en worden er in het kader van een bredere visieontwikkeling op het 
gemeentelijke antidiscriminatiebeleid nieuwe initiatieven uitgezet. Hierbij is er met name aandacht 
voor de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. In dit kader wordt ook de samenwerking binnen het 
netwerk Den Haag Inclusief gecontinueerd en uitgebreid om elke Hagenaar de kans te bieden 
gelijkwaardig te participeren op de arbeidsmarkt.  
 
Stimuleren Nederlandse taal 
Taal in de buurt is erop gericht om geïsoleerde inwoners in de stad met een migrantenachtergrond de 
Nederlandse taal te leren en meer kansen te bieden op (vrijwilligers)werk, en is onderdeel van de 
aanpak laaggeletterdheid. Het programma Taal in de buurt richt zich in 2019 op: de werving, het 

succesvol doorlopen van taaltrajecten en de doorstroom naar hogere vervolgtrajecten. De ambitie is om 
in 2019 een totaal van 200 groepen waarvan 50 groepen NT2 en 150 groepen Conversatie te realiseren.  
 
Volwasseneneducatie (inburgering) Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Inburgeraars de kans bieden de Nederlandse taal goed te beheersen om optimaal 

te participeren in de Nederlandse samenleving 

938 0 938 

 

Media Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Ondersteunen van lokale publieke omroep en bevorderen van samenwerking 

tussen lokale, regionale en landelijke partners (binnen kaders van Mediawet) 

1.627 0 1.627 

 
Het mediabeleid van de gemeente Den Haag is erop gericht dat inwoners en bedrijven van de stad de 

berichtgeving kunnen volgen via vrije en onafhankelijke media. Als internationale stad van Vrede en 
Recht hebben wij tevens de plicht organisaties te (blijven) ondersteunen die opkomen voor het vrije 
woord. In het mediabeleid wordt voor het aankomend jaar de nadruk gelegd op de volgende zaken.  
 
Het Commissariaat voor de Media heeft de Stadsomroep Den Haag tot 2022 aangewezen als lokale 
publieke media-instelling. De Stadsomroep, verantwoordelijk voor de online content en de uitzendingen 
van Den Haag FM/TV, is daarmee opnieuw voor langere tijd verbonden aan de gemeente.  
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Naast een structurele subsidie voor de lokale omroep ontvangt ook de zender FunX een structurele 

bijdrage voor de Haagse programmering. Samenwerking met publieke, regionale en landelijke partners 
staat centraal in de media-aanpak. Het netwerk van muurkranten wordt uitgebreid met schermen in de 
Haagse tramtunnel. Via dit digitale netwerk krijgen inwoners van Den Haag lokaal nieuws en 
informatie. Ook de lokale omroep levert nieuws aan de muurkranten.  
 
In de centrale bibliotheek wordt in Studio B de mogelijkheid geboden om live uitzendingen te 
realiseren, zowel online als via de bestaande publieke omroepen. Met de Haagse Hogeschool en de 
Haagse vestiging van InHolland wordt intensief samengewerkt. Zo werken studenten mee aan het 
organiseren van het jaarlijkse lokale nieuwe media-festival. Op dit festival worden de beste vloggers, 
bloggers en mediamakers bekroond. De uitreiking van de Tegel en de jaarlijkse bijeenkomst van Free 
Press Unlimited in het auditorium van het Haagse Vredespaleis onderstreept het belang van vrije media 
in onze stad van vrede en recht. 
 

Asielzoekers en vluchtelingenbeleid Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Begeleiden en ondersteunen van (ex- )asielzoekers in de Nederlandse 

samenleving 

586 200 386 

 
Maatschappelijke begeleiding statushouders 
Volgens de Wet Inburgering moeten gemeenten voorzien in de maatschappelijke begeleiding van 
inburgeringsplichtige statushouders en het afleggen van een participatieverklaring. In het besluit 
Inburgering worden aan de inhoud en vormgeving van maatschappelijke begeleiding regels gesteld. 
Sinds 2016 is de vergoeding vanuit het Rijk voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders 
verhoogd van € 1.000 naar € 2.370 per volwassene. De maatschappelijke begeleiding wordt nog gedaan 
door stichting Vluchtelingenwerk. De kosten hiervoor dienen, net als de kosten voor de wettelijke 
verplichte participatieverklaring voor statushouders, volledig vanuit deze vergoeding te worden 
gefinancierd. Vanaf 1 oktober 2017 verloopt de uitbetaling van de bijdrage voor maatschappelijke 
begeleiding via een decentralisatie-uitkering van het gemeentefonds. De bijdrage voor maatschappelijke 

begeleiding wordt op basis van realisatiecijfers jaarlijks in de meicirculaire uitgekeerd (t+1). Dit 
betekent dat we als gemeente moeten voorfinancieren. 
 
In een brief d.d. 2 juli 2018 van Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de 
Tweede Kamer, is aangekondigd dat het inburgeringsstelsel vanaf 1 januari 2020 gaat wijzigen. 
Gemeenten zullen verantwoordelijk worden voor de inburgeringsplichtigen. Dit betekent voor de 
gemeente Den Haag nieuwe taken en verantwoordelijkheden. De precieze vormgeving van het nieuwe 
stelsel is nog onderwerp van gesprek. Ook de bijbehorende financiële kaders zijn nog onderwerp van 
onderhandeling.  
 
Mensen zonder verblijfsdocumenten 
Het Rijk blijkt onvoldoende in staat om alle afgewezen asielzoekers daadwerkelijk terug te laten keren 
naar het land waar ze vandaan komen. Daarom wordt het Noodfonds Vluchtelingen (HNV) voortgezet. 
Het HNV is ontstaan naar aanleiding van een initiatief van enkele maatschappelijke organisaties die 

oplossingen zochten voor heel schrijnende situaties van (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Het doel van 
het HNV is het verlenen van onderdak en/of materiele ondersteuning aan (uit geprocedeerde) 
asielzoekers die door het ontbreken van een verblijfsvergunning in zeer dringende nood verkeren. 
Daarbij gaat het vooral om:  

 Gezinnen met minderjarige kinderen; 

 Minderjarige kinderen zonder ouders; 

 Personen met ernstige medische en/of psychische problemen. 
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Het HNV ontvangt hiervoor in 2018 een subsidie van maximaal €170.000 van de gemeente Den Haag.  
In Den Haag gaat het om circa 40 tot 60 huishoudens per jaar, waarbij stichting Vluchtelingenwerk de 
schakel vormt tussen de noodvoorzieningen en behoeftige (ex-)asielzoekers en (ex-)vluchtelingen. Ze 
maken een zorgvuldige selectie van de deelnemers aan het noodfonds en organiseren de uitbetaling van 
het leefgeld. Stichting Vluchtelingenwerk ontvangt in 2018 hiervoor een subsidie van maximaal €98.050 
van de gemeente Den Haag.  
 
Dienstverlening  
Onze diensten, die we digitaal en verspreid over de stad aanbieden, organiseren we laagdrempeliger en 
logischer. Hierdoor kunnen bewoners ons zowel digitaal als fysiek beter vinden en kunnen meer vragen 
‘op locatie’ worden opgelost. De stadsdeelorganisatie speelt hierbij een belangrijke rol als klankbord en 
voor de informatievoorziening voor de wijk en de buurt. Wij willen die rol van de stadsdeelorganisatie 
verder uitbouwen. Als het gaat om de dienstverlening is het belangrijk dat inwoners en ondernemers de 
mogelijkheid houden om te kiezen voor persoonlijk contact. Bewoners worden niet alleen via de 

bewonersorganisaties geraadpleegd, maar ook individueel, bijvoorbeeld door middel van mailings. 
 
De Strategienota Dienstverlening vormt de basis voor de verdere verbeteringen van de gemeentelijke 
dienstverlening. We kiezen voor een wendbare ambtelijke organisatie die opgavegericht werkt. 
 
Digitalisering heeft een steeds grotere impact op de maatschappij en daarmee op iedereen die woont en 
werkt in Den Haag. Naast de fysieke stad, begint er een digitale stad te ontstaan met nieuwe kansen, 
vraagstukken en bedreigingen. Digitale mogelijkheden worden beter benut. Onze inzet op verdere 
digitalisering van de dienstverlening moet er voor zorgen dat diensten en producten sneller, eenvoudiger 
en toegankelijker worden geleverd aan burgers, bedrijven en organisaties in de stad. Gemeentelijke 
diensten en producten zullen daardoor steeds meer tijd en plaats onafhankelijk (digitaal) geleverd 
worden. Inwoners en bedrijven moeten daarbij optimale toegang hebben tot informatie. Dat is van 
belang voor de democratische controle, de keuzevrijheid, zeggenschap en betrokkenheid. De gemeente 
gaat voort met het verder en klantvriendelijk en zoveel mogelijk op basis van open data ontsluiten van 

openbare informatie. Begin 2019 zal de nieuwe I-visie aan de gemeenteraad worden aangeboden. 
 

Burgerzaken Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Bevolkingsadministratie, verkiezingen, huwelijken, 14070, contactcentrum, 

www.denhaag.nl, fraudebestrijding, kernregistratie natuurlijke personen 

12.317 250 12.067 

 

Baten secretarieleges Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Verstrekken van o.a. paspoorten, rijbewijzen, uittreksels, GBA afschriften 

burgerlijke stand, naturalisatie en verklaring omtrent gedrag 

2.966 7.951 -4.985 

 
Klantcontactcentrum  
Het klantcontactcentrum is de centrale toegang voor bewoners, expats en ondernemers tot de 

dienstverlening van de gemeente Den Haag. Het beheert 3 kanalen: de website www.denhaag.nl, het 
telefoonnummer 14070 en de balies in de stadsdeelkantoren. Het klantcontactcentrum maakt de digitale 
dienstverlening persoonlijk. Dit levert gemak en gewin op voor de gebruikers. We willen de gebruikers 
stimuleren om het best passende en meest kostenefficiënte kanaal te kiezen. Klantcontact via 14070 en 
een goede baliebehandeling blijven mogelijk. Om deze dienstverlening efficiënt te kunnen blijven 
aanbieden, wordt de organisatie van het klantcontactcentrum doorontwikkeld. Hiermee speelt het 
klantcontactcentrum in op de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van burgerzaken en een 

http://www.denhaag.nl/
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multichannel-benadering op het gebied van (digitale) dienstverlening. De visie over de doorontwikkeling 

van dienstverlening zal vorm krijgen in de nieuwe strategienota.  
 
Burgerzaken 
Burgerzaken is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de burgerlijke stand en de basisregistratie 
personen. Hiernaast voert burgerzaken ook een aantal frontoffice-taken en bijzondere taken uit: de 
eerste inschrijving in de basisregistratie en beheer van het register voor niet-ingezetenen, de uitvoering 
van de Rijkswet op het Nederlanderschap en The Hague International Center. Ook zijn alle producten 
van digitale burgerzaken hier belegd. Burgerzaken Den Haag is als enige verantwoordelijk voor de 
uitvoering van landelijke taken.  
 
Baten secretarieleges 
De baten binnen het programma dienstverlening bestaan voornamelijk uit het heffen van leges voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, documenten uit de basisregistratie personen en de burgerlijke stand. Met 
ingang van maart 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van 5 naar 10 jaar. Dit 

betekent dat er minder aan leges zal worden ontvangen. De financiële inkomstenderving start in 2019 
en loopt in 2022 op naar een bedrag van circa € 2 mln.  
De baten binnen het programma dienstverlening bestaan voornamelijk uit het heffen van leges voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, documenten uit de basisregistratie personen en de burgerlijke stand. Met 
ingang van maart 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van 5 naar 10 jaar. Dit 
betekent dat er minder aan leges zal worden ontvangen. De financiële inkomstenderving start in 2019 
en loopt in 2020 op naar een bedrag van circa € 2 mln. In het laatste kwartaal van 2018 zal het college 
een besluit nemen over de inhoudelijke invulling van de bovenstaande inkomstenkostenderving voor 
2019 en verder. Het college zal daarbij aangeven hoe de terugloop in bezoekersaantallen bij de balies 
aan de stadsdeelkantoren als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en de sterke terugloop in het 
aantal reisdocumenten kan worden opgevangen. Daarbij is het onvermijdelijk dat de huidige 
openingstijden, werkwijze en het aantal locaties waar reisdocumenten worden verstrekt moet worden 
aangepast om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Uiteraard wordt hierbij in ogenschouw 
genomen dat de dienstverlening voor iedere inwoner en ondernemer goed en makkelijk toegankelijk 

moet blijven.   
 
Verkiezingen  
In 2019 zijn er 3 verkiezingen gepland: de Provinciale Statenverkiezing en de waterschapsverkiezing op 
20 maart 2019 en de verkiezing voor het Europees Parlement op 23 mei. Voor het organiseren van 
verkiezingen is een structureel budget en reserve beschikbaar. Dit budget staat onder druk. Voor het 
organiseren van de waterschapsverkiezing worden aanvullende middelen verkregen vanuit het 
waterschap. Het college onderzoekt de wijze waarop het budget in voldoende mate kan voorzien in de 
noodzakelijke middelen. 
 
Toelichting verbonden partijen  
De coöperatie BIRGIT (Beter In Regie op Gemeentelijke IT) heeft tot doel de deelnemende 
Nederlandse gemeenten te voorzien in ICT-toepassingen ten behoeve van digitale dienstverlening en 
bedrijfsvoering. De coöperatie richt zich hierbij op het verwerven, (door)ontwikkelen, beheren en 
leveren van de voorzieningen. Den Haag is een samenwerkingsverband met Rotterdam (vanaf 2014) en 
Utrecht (vanaf 2015) aangegaan om de kosten voor beheer en onderhoud van software zo laag mogelijk 
te houden. 
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Verloop financiële cijfers 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
In het meerjarig investeringsplan is op dit programma het project transformatie Cromvlietplein naar 
Wijkpark Cromvliet opgenomen. Op basis van het bestuurlijk vastgestelde voorontwerp (RIS 298738) 
start de uitvoering in 2018. Dit zal doorlopen in 2019, in dat jaar zal ook oplevering plaatsvinden. 
  

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 104.360 92.260 90.699 90.749 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 104.360 92.260 90.699 90.749 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -420 -420 -420 -70

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 2.500 2.500 2.500 2.500

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 7.141 3.349 3.760 3.900 94.277

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 111.502 97.688 96.538 96.730 96.707

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 14.627 11.771 10.421 10.551 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 14.627 11.771 10.421 10.551 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 736 -445 208 172 10.378

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 15.364 11.326 10.629 10.723 10.378

Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Bestemmingreserve verkiezingen 400                                 -                  -                      400                          

400                          -              -                 400                     

Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

Voorziening Wachtgeld 5 5

Voorziening Reorganisatie KCC 0 0

5 0 0 0 5

Investeringen

Investerings-

bedrag

Jaar van 

oplevering

Nog te 

realiseren 

vanaf 2019

Waarvan in 

2019

Waarvan 

gemeentelijk 

in 2019

Key2BZ 1.135 2020 408 278 278

Speelvoorzieningen 658 div. 0 0 0

Wijkpark Cromvliet 3.000 2019 2.426 2.426 2.426

Totaa l 4.793 2.834 2.704 2.704

Totaal Begroting 2019 en verder
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2.15  Programma Financiën 
Coördinerend portefeuillehouder: Rachid Guernaoui  
 
Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
De gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente 
door een degelijk financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten in evenwicht zijn.  
De ambitie is dat Den Haag in de top 3 blijft van de grote gemeente met de laagste woonlasten 
 

 
 
De ambitie is dat Den Haag in de top 3 blijft van de grote gemeente met de laagste woonlasten. Uit het 
meest recente rapport van het Coelo uit 2017 blijkt dat Den Haag de laagste woonlasten van de grote 

gemeenten heeft. 

 
Programma op hoofdlijnen  

 
 
Op dit programma begroot de gemeente de algemene dekkingsmiddelen. De algemene 
dekkingsmiddelen bedragen ca. € 1,4 mld. Het overgrote deel (87 %) van deze baten betreft de bijdrage 
uit het Gemeentefonds van het Rijk. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn belastingen (waar de 
onroerendzaakbelasting de grootste is), rente uit geldleningen, dividenduitkeringen van verbonden 
partijen en erfpacht. Alle vijf deze inkomstenbronnen worden hieronder nader toegelicht. De grootste 
lasten op dit programma zijn de dotaties aan reserves en betaalde en toegerekende rente. Daarnaast 
vallen onder dit programma de compensatie voor lonen en prijzen van de begroting (trend) en de 
gemeentebrede uitvoeringsreserves. Het gaat hierbij om de reserve grote projecten, allocatie incidentele 
middelen, cofinanciering en internationaal & werving. 

Effect indicatoren Nulmeting 

2017

begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Positie op de ranglijst van gemeentelijk woonlasten 

van de grote gemeenten.
Positie 1

Positie in 

top 3

Positie in 

top 3

Positie in 

top 3

Positie in 

top 3

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten           26.704           48.020           80.550         105.517         134.119 

Baten      1.435.161      1.492.211      1.511.640      1.535.594      1.539.254 

Saldo exclusief reserves     -1.408.457     -1.444.191     -1.431.090     -1.430.077     -1.405.135 

Dotaties         191.723         155.402           42.497           22.031            7.242 

Onttrekkingen         325.864         216.044           87.164           45.329           38.991 

Saldo inclusief reserves  -1.542.599  -1.504.834  -1.475.757  -1.453.375  -1.436.884 

Saldo incidentele baten en lasten           -7.193        -103.200           42.465           17.719           25.333 

Structureel saldo programma  -1.549.792  -1.608.034  -1.433.292  -1.435.656  -1.411.551 

Begroting
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Wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten in 2019? 
 

Gemeentefonds Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Inkomsten van het Rijk die gemeente vrij en naar eigen inzicht mag 
besteden  

0 -1.155.271 -1.155.271 

 

Sociaal deelfonds Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Inkomsten van het Rijk die gemeente vrij en naar eigen inzicht mag 
besteden 

0 -140.858 -140.858 

 
Het gemeentefonds bestaat uit twee delen: De algemene uitkering en de zogeheten decentralisatie- en 
integratie-uitkeringen, waaronder die voor het sociaal domein. Het bedrag dat Den Haag uit het 
gemeentefonds ontvangt, kan jaarlijks veranderen. Dit heeft verschillende oorzaken. 
 
Door compensatie voor inflatie, door compensatie voor de groei van de bevolking, door extra kortingen 
van het Rijk of doordat wordt meegedaan met bezuinigingen of extra bestedingen van het Rijk (trap op 
en af) kan de algemene uitkering groeien of krimpen. Dit vertaalt de gemeente in één groeicijfer, het 
zogeheten ‘accres’. De raming van het gemeentefonds is gebaseerd op de Rijksramingen, zij het dat de 
gemeente deze op basis van eigen inzichten actualiseert. Om echter een objectieve basis te bieden voor 
het coalitieakkoord zijn in het Budgettair Kader 2018 (RIS 299541) de accressen uit het regeerakkoord 
aangehouden. In het coalitieakkoord is dat voor 2019 met +¼% bijgesteld (=€ 2.125mln.) en in 2023 
met -¼%. De huidige economische groei duurt al relatief lang. Een recessie kan de groei van het 
gemeentefonds aantasten als die leidt tot lagere rijksuitgaven vanwege het ‘trap op en af’-principe. 
 

Accres gemeentefonds 2019 2020 2021 2022 

Raming begroting 2019 5,53% 3,9% 3,00% 4,00% 

Raming begroting 2019  € 32,1 mln. € 18,3 mln. € 11,6 mln. € 19,1 mln. 

Ter vergelijking: meicirculaire 2018* 5,79% 3,94% 3,21% 3,52% 
*De accrespercentages uit de meicirculaire 2018 zijn exclusief de extra kortingen die het Rijk oplegt, en geven dus een te 
optimistisch beeld. 

 

76% 

9% 

5% 
5% 3% 2% 

Samenstelling programma 
(obv begrote lasten incl. dotaties) 

Dotaties €155,4mln. 

Rentelasten €18,6mln. 

Overige activiteiten 
€9,8mln. 

Kapitaallasten m.b.t. 

voorgenomen 
investeringen €9,7mln. 
Erfpacht  €5,4mln. 

Trend en overige 

reserveringen €4,6mln. 

203 mln 

76% 

13% 

7% 3% 1% 

Samenstelling dekking programma 
(obv begrote baten incl. ontrekkingen) 

Rijksbijdrage €1296,1mln. 

Ontrekkingen €216,0mln. 

Belastingen €121,8mln. 

Rente en dividenden 

€51,3mln. 

Erfpacht en overige 

€23,0mln. 

 1.708 mln 
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Het bedrag dat de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds kan ook veranderen door een herverdeling 

tussen gemeentes. Dit is echter voorlopig niet aan de orde. Per 2021 wil het Rijk een forse herverdeling 
doorvoeren. Dat is nog niet in de begroting opgenomen, omdat niet in te schatten is of dat positief of 
negatief voor de gemeente Den Haag zal uitwerken. 
 
Ten slotte kan het bedrag dat de gemeente ontvangt ook wijzigen door compensaties voor 
taakwijzigingen en vanwege wijzigingen van de bekostigingsmethoden. Hiervoor volgt de gemeente in 
principe de circulaires van het Rijk. In 2019 is er sprake van een grote verschuiving binnen het 
gemeentefonds. Het grootste deel van de budgetten van het sociaal domein zijn vanaf 2019 geen aparte 
integratie-uitkering meer, maar onderdeel van de algemene uitkering. Daarbij is expliciet de bedoeling 
van het Rijk dat dit zonder herverdeeleffecten gaat. Het leidt daarom niet tot een begrotingswijziging. 
Voor het deel van het sociaal domein dat met een integratie-uitkering bekostigd blijft (voornamelijk 
sociale werkvoorziening en begeleid wonen), hanteert de gemeente het uitgangspunt dat deze één op 
één aan het betreffende beleidsterrein worden toegekend.  
 

Btw-compensatiefonds 
Een onderdeel van het gemeentefonds is het saldo (positief of negatief) van het btw-compensatiefonds. 
Dat btw-compensatiefonds is een rijksfonds waarbij de gemeente de btw (voor overheidsactiviteiten) 
kunnen declareren. Als alle gemeenten samen minder btw declareren dan er het btw-
compensatiefonds omvat, gaat het saldo over naar het gemeentefonds. Evenzo wordt overigens een 
tekort verrekend met het gemeentefonds. De Haagse begroting gaat ervan uit dat het saldo van het btw-
compensatiefonds meegroeit met het accres van het gemeentefonds. Met dit uitgangspunt voldoet Den 
Haag aan het advies van de provincie Zuid-Holland. 
 

Geldleningen (lang en kort) Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Financiering mogelijk maken tegen minimale kosten en risico’s  13.022 -22.237 -10.015 

 
De gemeente heeft de financiering van leningen centraal geregeld. Voor de financiering van de 
investeringen in de stad worden langlopende en kortlopende leningen aangetrokken. In dit programma 
wordt de rentelast verantwoord.  
 
Voor de gemeentelijke activa wordt bij het verstrekken van leningen gebruik gemaakt van een 
omslagrente. Het huidige tarief bedraagt 2 procent en geldt met ingang van de begroting 2017. Het 
BBV schrijft dwingend voor hoe de gemeente het omslagpercentage moet berekenen. Uit deze 
berekening blijkt dat de gemeente het omslagpercentage moet verlagen tot 1,5 procent om aan de 
regelgeving te blijven voldoen. De noodzaak tot verlaging van het omslagpercentage komt door de 
aanhoudende lage marktrente en de voorgenomen verkoop van Eneco. De verlaging van de omslagrente 
is voor de gemeente, met uitzondering van een klein weglekeffect, budgettair neutraal. De weglek 
betreft de rente die wordt toegerekend aan activiteiten die gedekt worden uit heffingen en tarieven. 
Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de afvalstoffenheffing. Dit betreft circa € 0,3 mln. structureel en 
is opgevangen in programma Financiën. 
 
In de paragraaf financiering staat een uitgebreide toelichting over de kortlopende en langlopende 
financiering. 
 
Duurzaamheid  
In de motie “Leg milieu en klimaat vast in de begroting” (RIS295470) wordt verzocht om te 
rapporteren over duurzaamheid samenhangend met het programma. Voor het programma Financiën 
gaat het om het beleggingsproces. In het beleggingsproces wordt nadrukkelijk rekening gehouden met 
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het thema (maatschappelijk) verantwoord beleggen. Voor de toetsing van de duurzaamheidscriteria 

wordt gebruik gemaakt van de leidraad van Sustainalytics. Sustainalytics is een gerenommeerd 
duurzaamheidsratingbureau dat door veel grootbanken gebruikt wordt.  
 

Beleggingen en Nutsbedrijven Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Het bezit van aandelen in deelnemingen levert dividend op voor de 
gemeente  

1.520 -24.901 -23.381 

 
De gemeente is aandeelhouder in verschillende vennootschappen waarbij sprake is van een publiek 
belang. Onderdeel van dit programma is het beheer van het aandeelhouderschap in deze deelnemingen. 
Dit beheer richt zich onder meer op toezichthouden op goed bestuur en financiële degelijkheid, op het 
behoud van de waarde en deels ook op het genereren van rendement van het (gemeentelijk) kapitaal. 
De gemeente is aandeelhouder in BNG, Dunea, Eneco, HMS, HTM Beheer, Stadsherstel Den Haag en 
omgeving, Stedin en United Fish Auctions (UFA). In 2019 is € 24,8 aan dividend geraamd. In het geval 
van BNG, Eneco, HMS, HTM, Stadsherstel en Stedin is er sprake van geraamde dividendinkomsten. Bij 
Dunea en UFA wordt geen dividend geraamd. In de paragraaf verbonden partijen staat een uitgebreide 
toelichting per deelneming.  
 

Onroerendezaakbelastingen Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Lasten en baten OZB 
 

4.904 -92.129 -87.225 

 
De gemeente int algemene belastingen en heffingen. Deze worden hieronder per soort op hoofdlijnen 
nader toegelicht. In de paragraaf lokale heffingen worden deze uitgebreider toegelicht.  
 
Onroerendzaakbelasting 
De grootste gemeentelijke belasting is de onroerendezaakbelasting (OZB). Jaarlijks betalen de Haagse 

woningeigenaren gezamenlijk € 33,7 mln. OZB aan de gemeente. Eigenaren en gebruikers van 
bedrijfsgebouwen en -terreinen betalen gezamenlijk € 57,6 mln. In het coalitieakkoord 2018-2022 is 
afgesproken dat de OZB-opbrengsten, naast een aanpassing als gevolg van inflatie, alleen toenemen door 
de groei van de stad. In het Budgettair kader 2018 is als gevolg van deze groei een verhoging van de 
raming van de OZB opgenomen van structureel € 1,3 mln. vanaf 2018 (alleen in 2019 € 1,1 mln.). 
Aanpassing van de OZB op de inflatie leidt in 2019 tot een meeropbrengst van € 2,9 mln. conform het 
coalitieakkoord. Haagse amateursportverenigingen en startende ondernemers worden voor de OZB-
lasten gecompenseerd. Alle verenigingen die in aanmerking komen maken gebruik van de regeling. De 
compensatieregeling heeft een looptijd van vier jaar (gekoppeld aan een collegeperiode) en loopt tot en 
met 2018. Het voornemen is om de regeling voor vier jaar te verlengen. In de begroting is structurele 
dekking aanwezig. 
 

Precariobelasting Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Lasten en baten Precariobelasting  
 

45 -16.331 -16.286 

 
Precariobelasting 
Voor het innemen van een ligplaats met een woon-of bedrijfschip heft de gemeente precariobelasting. 
Daarnaast heft de gemeente ook ondergrondse precariobelasting. Deze is echter wettelijk afgeschaft. Er 
geldt inmiddels een overgangstermijn (tot 2022) waarbij de gemeente maximaal het tarief van 2016 mag 
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heffen. De gemeente maakt gebruik van deze mogelijkheid. De afschaffing van de precariobelasting is 

met ingang van 2022 structureel in de begroting verwerkt. Er wordt daardoor geen trend toegepast. 
 

Toeristenbelasting Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 

Lasten en baten Toeristenbelasting 
 

119 -10.899 -10.780 

 
Toeristenbelasting 
In het coalitieakkoord is afgesproken de toeristenbelasting met € 1,00 per persoon, per overnachting te 
verhogen, mede ter financiering van de hogere uitgaven in de toeristische branche. De verhoging van de 
tarieven leidt tot een meeropbrengst toeristenbelasting van € 2,35 mln. conform de inhoud van het 
coalitieakkoord. Daarnaast stijgt de opbrengst toeristenbelasting doordat steeds meer mensen Den Haag 
bezoeken, zakelijk of recreatief, en gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden. Als gevolg van 
deze groei wordt in 2019 een bedrag van afgerond € 1,3 mln. verwacht aan extra baten 
toeristenbelasting conform het Budgettair kader 2018.  
 
Hondenbelasting 
In het coalitieakkoord is besloten dat de hondenbelasting in 2021 wordt afgeschaft. Het financiële effect 
hiervan is in de meerjarenbegroting verwerkt. 
 

Erfpacht en Fonds canons ineens Wat mag het kosten (€ 1000) 

Wat gaan we daarvoor doen? Lasten Baten Saldo 
Beheer erfpachtrechten inclusief verkoop bloot eigendom en het vehikel voor 

financiële administratie van langdurig afgekochte erfpachtrechten. Om te 

waarborgen dat de nominale canons kunnen worden uitgenomen is een 

jaarlijkse bijstorting nodig. Ook wordt rente over het fonds betaald  

5.360 -16.837 -11.477 

 
De gemeente Den Haag heeft 73.264 erfpachtrechten in beheer. Minder dan de helft van deze rechten 

heeft een overeenkomst tegen canonbetaling en in de andere gevallen is de canonverplichting 
eeuwigdurend afgekocht. De gemeente maakt het voor erfpachters mogelijk om in meer wijken van 
Den Haag het juridische eigendom van de grond te verkrijgen nadat de erfpacht eeuwigdurend is 
afgekocht. Voor het einde van 2018 wordt een voorstel hiervoor naar de gemeenteraad gestuurd.     
Dit stimuleert onder meer de bouw voor particuliere bouw en kluswoningen. De verwachting is dan 
ook dat het aantal rechten zal toenemen. Den Haag gaat door met het beleid van heruitgifte van 
aflopende rechten. 2.150 rechten van erfpacht krijgen te maken met een herziening van de canon. 
Gezien de lage rente zal het huidige percentage van 3,10% naar verwachting dalen en zullen de 
erfpachters na de canonherziening fors minder betalen. De mogelijkheden voor het omzetten naar 
eigendom van afgekochte erfpachtrechten (het zogenaamde VBE) wordt in woongebieden verruimd. 
Daarbij wordt een gewijzigde financiële compensatie ingevoerd.  
 
Trend en gemeentebrede reserves 
 
Stijging lonen en prijzen 
Jaarlijks passen we de begroting aan als de lonen en prijzen stijgen. Voor het bepalen van de loon- en 
prijscompensatie hanteren we hiervoor de uitkomsten van de macro-economische verkenningen (MEV). 
Bij het berekenen van de loon- en prijsstijging past de gemeente een nacalculatie toe. Als in het lopende 
jaren geconstateerd wordt dat de loon- en prijscompensatie hoger of lager is dan vooraf verwacht, dan 
volgt medio het jaar een bijstelling van de loon- en prijscompensatie. Voor 2019 en verder houden we 
rekening met een loonontwikkeling van 2,2 procent en een prijsontwikkeling van 1,3 procent. 
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Gemeentebrede reserves 
Bij de gemeentebrede reserves gaat het om de reserve cofinanciering, internationaal & werving, 
statushouders, grote projecten, activafinanciering en de allocatiereserves incidentele middelen.  
Onderstaande tabel geeft het verloop van de gemeentebrede reserves. 
 

 
 
Ad 1 Cofinanciering 
Het Cofinancieringsfonds is een fonds om het gebruik van externe middelen te stimuleren voor nieuwe 
innovatieve projecten in de stad.  
 
Ad 2 Internationaal & Werving  
De gemeente heeft een reserve internationaal & werving voor het aantrekken en behouden van 
nationale en internationale instellingen en bedrijven.  
 
Ad 3 Statushouders 
De reserve statushouders is gevormd voor de kosten van begeleiding en ondersteuning van 
statushouders.  
 
Ad 4 Activafinanciering 
In de reserve activafinanciering zijn middelen opgenomen voor incidentele dekking van kapitaallasten 
van investeringen. 
 
Ad 5 Reserve Grote projecten 
Den Haag heeft een reserve grote projecten voor omvangrijke investeringen die een langere tijd beslaan. 
De onderstaande tabel maakt inzichtelijk hoeveel middelen bij welk groot project zijn gereserveerd en 
begroot om te onttrekken. 
 

 
 
Spuikwartier:  
Voor de bouw van het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) in het Spuikwartier is een 
investeringskrediet beschikbaar gesteld. Bij oplevering van het gebouw in 2021 vindt de definitieve 
splitsing plaats tussen te activeren en niet te activeren kosten voor het gebouw en vindt eindafrekening 
plaats met beschikbaar gestelde middelen in de Reserve Grote Projecten. 

JR17 Resultaats

bestemmi

ng 2017

JR17 dotaties onttrek

kingen

31-12-2018 dotaties onttrek

kingen

31-12-2019 dotaties onttrek

kingen

31-12-2020 dotaties onttrek

kingen

31-12-2021 dotaties onttrek

kingen

31-12-2022

1 Reserve Co-financiering 5.448 5.448 800 1.293 4.955 614 4.341 269 4.072 116 3.956 100 3.856

2 Reserve Internationaal & Werving 4.190 4.190 2.348 1.842 2.000 3.842 3.842 3.842 3.842

3 Reserve Statushouders 5.863 5.863 200 5.919 144 80 64 64 64 64

4 Reserve Activafinancieirng 190.713 190.713 62.227 37.340 215.600 16.199 148.684 83.115 15.025 5.773 92.367 5.000 7.927 89.440 6.416 83.024

5 Reserve Grote Projecten 37.327 800 38.127 11.709 9.718 40.118 4.500 2.077 42.541 19.500 62.041 6.200 68.241 4.500 72.741

Reserve Allocatie incidentele middelen 

(nieuw beleid) 2015 -2018 57.336 57.336 70.992 128.328 0 0 0 0 0

Reserve Allocatie incidentele middelen 

(nieuw beleid) 2016 -2019 0 0 3.245 2.485 760 760 0 0 0 0

Reserve Allocatie incidentele middelen 

(nieuw beleid) 2017 -2020 56.275 56.275 1.069 37.549 19.795 100 10.491 9.404 735 10.139 0 0 0

Reserve Allocatie incidentele middelen 

(nieuw beleid) 2018 -2021 45.058 45.058 36.130 8.928 8.928 0 0 0 0

6

Reserve Allocatie incidentele middelen 

(nieuw beleid) 2019 -2022 2.156 2.156 124.363 15.113 111.406 3.227 66.365 48.268 7.840 29.925 26.183 2.142 28.325 0

7 Reserve Herfaseringen 21.215 8.410 12.805 8.090 13.215 7.680 3.860 2.250 9.290 860 6.750 3.400 600 4.000 0

Totaal 402.210 800 403.010 173.613 269.520 307.103 155.252 199.962 262.393 42.347 84.796 219.944 19.900 44.718 195.126 7.242 38.841 163.527

JR17 Resultaats

bestemmi

ng 2017

JR17 dotaties onttrek

kingen

31-12-2018 dotaties onttrek

kingen

31-12-2019 dotaties onttrek

kingen

31-12-2020 dotaties onttrek

kingen

31-12-2021 dotaties onttrek

kingen

31-12-2022

Vastgoed Rotterdamsebaan 2.365 2.365 1.084 1.281 1.281 0 0 0 0

Scheveningen Haven 0 0 900 900 0 0

Binckhorst fase 1 742 742 742 742 742 742 742

Internationale Zone 731 731 2.200 1.333 1.598 496 1.102 1.102 1.102 1.102

Spuikwartier 27.890 800 28.690 8.609 1.101 36.198 36.198 36.198 1.700 37.898 37.898

Herhuisvesten Koninklijke 

Bibliotheek 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000

Realiseren duurzame en betaalbare 

warmte 0 0 0 4.500 4.500 4.500 9.000 4.500 13.500 4.500 18.000

Haags Investeringsfonds 5.600 5.600 5.300 300 300 0 0 0 0

Totaal 37.328 800 38.128 11.709 9.718 40.119 4.500 2.077 42.542 19.500 0 62.042 6.200 0 68.242 4.500 0 72.742
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Herhuisvesten Koninklijke Bibliotheek: 
In het coalitieakkoord 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de mogelijke herhuisvesting 
Koninklijke Bibliotheek. In afwachting van definitieve besluitvorming zijn deze middelen toegevoegd 
aan de reserve Grote Projecten. 
 
Realiseren duurzame en betaalbare warmte: 
In het coalitieakkoord 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelingen van een groot 
aantal lokale duurzame bronnen, geothermie, warmte uit riolering en oppervlaktewater. Deze middelen 
zijn toegevoegd aan de reserve Grote Projecten. 
 
Haags Investeringsfonds:  
Den Haag is in transitie. De gemeente heeft middelen ter beschikking gesteld om te starten met de 
voorbereiding van de plannen op het gebied van Stad in Transitie en de Energietransitie.  
 
Ad 6 Nieuwe reserve allocatie incidentele middelen begroting 2019 - 2022 
Indien er bij de begrotingsvoorbereiding incidentele middelen beschikbaar zijn door bijvoorbeeld de 
resultaten op de jaarrekening of extra inkomsten, dan worden deze in de begroting ingezet voor nieuwe 
meerjarige doelen. Om de incidentele middelen over meerdere jaren uit te kunnen geven, worden ze 
toegevoegd aan een reserve en in de volgende jaren hier weer aan onttrokken. Ook voor de 
meerjarenbegroting 2019-2022 is hiervoor een reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 
gevormd. In voorgaande jaren bestond deze reserve uit twee onderdelen, namelijk middelen uit het 
budgettaire kader en herfaseringen op de uitvoering van projecten. Voor de inzichtelijkheid is in de 
begroting 2019 de herfaseringen in een aparte reserve opgenomen.  
 
De dotaties en onttrekkingen aan de reserve zijn een uitkomst van het coalitieakkoord 2018 – 2022 
Den Haag, Stad van Kansen en Ambities en zijn als volgt: 

 
 
In de reserve activafinanciering zijn middelen opgenomen voor incidentele dekking van kapitaallasten 
van investeringen. In het coalitieakkoord 2018 is € 10,2 mln. aan structurele ruimte ter beschikking 
gesteld om deze incidentele dekking om te zetten naar structurele dekking. Dit geeft zekerheid dat de 
investeringen die na verloop van tijd volledig zijn afgeschreven, ook vervangen kunnen worden. 
Hierdoor kan € 145 mln. aan dekking vrijvallen uit de reserve Activafinanciering. In de bovenstaande 

tabel is de vrijval opgenomen in het bedrag van € 162.239 mln. bij Overige financiële ontwikkelingen. 
 
Specificatie Intensiveringen: 
De navolgende tabel geeft een overzicht van de intensiveringen die uit de reserve allocatie zijn 
onttrokken en verantwoord op de betreffende beleidsprogramma’s. De bedragen bij programma 15 zijn 
toegevoegd aan de gemeentebrede projectreserves Grote Projecten en Internationaal & Werving en aan 
de programmareserve Jeugd.  

(bedragen x €1.000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Budgettair kader

Voorjaarsnota 2018 5.376 2.040

Overige financiële ontwikkelingen 4.600 162.239 2.125 2.125 2.125

Ruimte Coalitieakkoord 16.700 14.200 2.700 2.700 2.350

Intensiveringen -24.550 -55.990 -71.190 -34.750 -32.800

Jaarschijf effecten Coalitieakkoord 30 -13.239 3.227 7.840 2.142

Gespecificeerd naar dotaties en onttrekkingen

Dotaties 2.156 124.363 3.227 7.840 2.142

Onttrekkingen 15.113 66.365 29.925 28.325
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Ad 7 Herfaseringen 
Bij het plannen en realiseren van projecten is de gemeente afhankelijk van diverse factoren. Hierdoor is 
de uitvoering van een aantal projecten vertraagd maar zijn er ook een aantal projecten versneld. Voor 
het opvangen van deze verschuivingen is een aparte reserve ingesteld.  
 

Voorbeeld van de verwerking van een herfasering: 
In de praktijk kan blijken dat een project niet uitgevoerd kan worden in het jaar waarin dat 
oorspronkelijk begroot is. Voor de gemeente blijft het project belangrijk. In dat geval dient de 
uitvoering van het project en de bijbehorende financiële middelen opnieuw begroot te worden. Dit 
wordt herfaseren genoemd. Om de herfasering van de financiële middelen mogelijk te maken, wordt 
gebruik gemaakt van een herfaseringsreserve. Deze herfaseringsreserve werkt als volgt: 
De gemeente heeft in 2018 lasten geraamd voor de uitvoering van een project. De uitvoering van dit 
project wordt met een jaar vertraagd naar 2019. In 2019 zijn geen lasten geraamd. Om de geraamde 
lasten in 2018 over te hevelen naar 2019 worden deze in 2018 verlaagd en toegevoegd aan de reserve 
Herfaseringen. In 2019 worden de lasten verhoogd en onttrokken uit de reserve. Deze reserve biedt de 
gemeenteraad inzicht in welke projecten later worden uitgevoerd en wat daar de financiële gevolgen 
van zijn. 
 
De meerjarige dotaties en onttrekking aan de reserve zijn als volgt: 

                (Bedragen x € 1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Dotaties 21.215 8.090 3.860 860 600 

Onttrekkingen  8.410 13.215 2.250 6.750 4.000 

Saldo -12.805 5.125 -1.610 5.890 3.400 

 
  

(bedragen x €1.000,-)

Intensiveren Programma 2018 2019 2020 2021 2022

Doorzetten subsidies vervuilde auto's en brommers inruilen 3 -300 -300 -300 -300

Veiligheidsprioriteiten 4 -1.000 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700

Popmuseum RockArt naar Den Haag halen 5 -500

Voortzetting financiering diverse cultuurinstellingen 5 -840 -840

Heropening bibliotheek Bouwlust 5 -500

Projectgeld Ambitie Haags leranenopleiding 6 -500

Aanpak laaggeletterdheid 6 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Opvang Rijksbezuiniging Onderwijsachterstandenbeleid 6 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

BUIG 7 -5.000 -5.000 -5.000 -3.000

WSW subsidie 7 -2.300 -1.700 -1.100 -500

Frictiekosten Haeghe Groep 7 -1.000 -1.000

Jeugd : meer maatregelen in de sfeer van preventie 8 -6.000 -6.000 -4.000

Extra aandacht bestrijden eenzaamheid 8 -500 -500 -500 -500

Extra (straat)bomen en groen 9 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Kaayenstein fase 2 9 -1.000 -3.000 -6.000

WK zeilen 10 -3.000

Economiefonds 11 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Humanity House 11 -200 -200

Verkeersveiligheid 12 -3.500 -3.500 -3.500

Exploitatie strategisch vastgoed 13 -2.350 -2.350 -2.350 -2.350

Onderzoek/mogelijkheden Doublet- en Geleenstraat 13 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw 13 -15.000 -15.000

Wervingsfonds 15 -2.000

Toevoeging programmareserve Jeugd 15 -14.000

Herhuisvesten Koninklijke Bibibliotheek 15 -15.000

Realiseren duurzame en betaalbare warmte 15 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

Totaal -24.550 -55.990 -71.190 -34.750 -32.800
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In de navolgende tabel worden de bovenstaande saldi toegelicht. 

 
 
Overig en onvoorzien 
Dit programma bestaat ten slotte uit een aantal andere, kleinere activiteiten, zoals gemeentebrede 
onderzoeken, kwijtschelding en invorderingen belastingen, compensatieregeling startende ondernemers, 
programmareserves, uitvoering wet WOZ (waardering onroerende zaken), activafinanciering, 
kapitaallasten, reclameopbrengsten en dienstverlening primair proces.  
 
Ook zijn gemeenten verplicht om in de begroting een structurele post onvoorziene uitgaven op te 
nemen. Bij onvoorzien gaat het om onverwachte uitgaven of tegenvallers in het betreffende 
begrotingsjaar. De post onvoorzien biedt de flexibiliteit die nodig is voor een soepele uitvoering van de 
begroting. De post onvoorzien bedraagt, net als de afgelopen jaren, € 0,8 mln.  
 
Verloop financiële cijfers  

 
 

(bedragen x €1.000,-)

Onderwerpen Programma 2018 2019 2020 2021 2022

Wachtgeldvoorziening Wethouders 2 780 -260 -260 -260

Voorschot Liquidatie Haaglanden 2 -1.000 1.000

Budget Kinderopvang (SAM) 7 800 -200 -200 -200 -200

Matchen apparaatslasten (SAM) 7 1.600 -400 -400 -400 -400

Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin 8 230 -230

Jeugd 8 5.000 -2.000 -3.000

Museumkwartier 9 -425 425

Winkelgebied Betje Wolfstraat 9 -1.350 1.350

Leeghwaterplein, herinrichten t.b.v. versterken campusmilieu 9 -300 300

Herinirchting Jan Luykenlaan 9 -450 450

Vervangen populieren 9 -2.400 2.400

Kleinschalige bedrijfsruimte (ESB) 11 -2.400 1.000 1.400

HSD -Campus 11 -1.200 1.200

Research Lab (OKI) 11 -750 500 250

UVP Verkeersveiligheid 12 -520 520

Projecten Straten/Wegen/Lanen 12 -900 900

Kruispunt Wassenaarseweg/Alkemadelaan 12 -810 810

Fietsprojecten 12 -900 900

Parkeerplaatsen Vroondaal Madestein 12 -400 400

Samenvoegen BR Stedelijke Ontwikkeling 13 -340 340

Binckhorst/Trekvlietzone 13 -620 620

Bernhardviaduct/Rivierenbuurt Zuid 13 -1.500 1.500

Loevesteinlaan 13 -200 200

Erasmusveld 13 -750 750

Goedzetten kapitaallasten in jaarschijven 15 -4.000 -5.000 1.000 4.000 4.000

-12.805 5.125 -1.610 5.890 3.400

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 150.326 68.038 97.219 108.416 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 150.326 68.038 97.219 108.416 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 20.869 28.527 36.414 42.771 64.108

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 1.576 123.783 2.647 6.998 1.100

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 71 -269 -4.661 -9.054 -13.445

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 14.000 6.500 23.778 11.437 14.511

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 31.734 -23.157 -32.349 -33.020 75.088

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 218.576 203.422 123.047 127.548 141.361
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(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 1.638.331 1.421.873 1.434.831 1.440.128 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 1.638.331 1.421.873 1.434.831 1.440.128 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 70.745 68.636 82.089 94.350 98.713

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 4.600 152.039 58.290 21.850 20.250

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 12.724 5.261 -731 1.376 3.585

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 -2.019 -2.019

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 34.625 60.447 24.325 25.237 1.457.716

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 1.761.025 1.708.256 1.598.804 1.580.923 1.578.245

Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Algemene reserve 54.751                            54.751                      

Reserve Financiering -                                     -                  -                      -                               

Reserve Activafinanciering 215.600                           16.199         148.684           83.115                      

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties 4.502                              4.502                       

Reserve Onderhoud Vastgoed 2.869                              150             -                      3.019                       

Centrale Bedrijfsvoeringsreserve -                                     -                               

Programmareserve 2 - College en Bestuur -                                     -                               

Programmareserve 3 - Wijkaanpak en Dienstverlening -                                     -                               

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid -                                     -                               

Programmareserve 5 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg -                                     -                               

Programmareserve 6 - Onderwijs -                                     -                               

Programmareserve 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid -                                     -                               

Programmareserve 8 - Zorg en Welzijn -                                     -                               

Programmareserve 9 - Jeugd -                                     -                               

Programmareserve 10 - Ontwikkeling Buitenruimte -                                     -                               

Programmareserve 11 - Economie, Internationale Stad en Binnenstad -                                     -                               

Programmareserve 12 - Sport -                                     -                               

Programmareserve 13 - Verkeer en Milieu -                                     -                               

Programmareserve 14 - Wonen en duurzaamheid -                                     -                               

Programmareserve 15 - Stadsontwikkeling -                                     -                               

Programmareserve 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak -                                     -                               

Programmareserve 2 - College en Bestuur -                                     -                               

Programmareserve 3 - Wijkaanpak en Dienstverlening -                                     -                               

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid -                                     -                               

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek -11                                  -11                           

Programmareserve 6 - Onderwijs -                                     -                               

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen -                                     -                               

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 586                                 586                          

Programmareserve 9 - Buitenruimte -                                     -                               

Programmareserve 10 - Sport -224                                -224                         

Programmareserve 11 - Economie -                                     -                               

Programmareserve 12 - Mobiliteit -                                     -                               

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen -217                                -217                         

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening -                                     -                               

Reserve Grote Projecten 40.119                            4.500          2.077              42.542                      

Reserve Co-financiering 4.955                              -                  614                 4.341                       

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018 -                                     -                               

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 760                                 -                  760                 -                               

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020 19.795                            100             10.491             9.404                       

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021 8.928                              -                  8.928              -                               

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022 2.156                              124.363       15.113             111.406                    

Reserve Herfaseringen 12.806                            8.090          13.215             7.681                       

Reserve Herstructurering reserves 4.083                              -                  2.028              2.055                       

Reserve Internationaal & Werving 1.842                              2.000          -                      3.842                       

Reserve Statushouders 144                                 -                  80                   64                            

Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties 14.775                            -                  14.054             721                          

388.219                    155.402    216.044       327.577               
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Voorziening 2019 Beginsaldo Dotaties Bestedingen Vrijval Eindsaldo

15 - Financien

Voorziening Gegarandeerde geldleningen 132 132

Voorziening afwikkeling woningbeheer 300 300

Voorziening deelneming Haagse Hitte 2.418 2.418

Voorziening svg-fonds 101 4 105

Voorziening niet-actieven 127 127

Voorziening Sirtema van Grovestin 17 17

3.095 4 0 0 3.099
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2.16  Overzicht Overhead 
Coördinerend portefeuillehouder: Rachid Guernaoui  
 

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? 
Het doel van het overzicht overhead is om de overhead bij de gemeente beter zichtbaar te maken. 
Daarnaast ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar 
producten en het halen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s. Ook kan door het 
hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden 
gemaakt. Het overzicht van het totale apparaat en de kosten van het primaire proces zijn toegelicht in 
de bedrijfsvoeringparagraaf. Hiermee wordt de raad inzicht geboden in de omvang en aard van de totale 
apparaatslasten van de gemeente Den Haag. 
 
De beoogde effecten zijn: 
 Een transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; 

 Een efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. 
 

Het begrip overhead 
Voor de definitie van Overhead wordt aangesloten bij het BBV:  
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. 
Overhead bestaat uit:  

 Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten).  

 Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie.  

 Personeel en organisatie.  

 Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).  

 Communicatie (interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie).  

 Juridische zaken (uitgezonderd bezwaar en beroep en primaire taken als vergunningverlening).  

 Informatievoorziening en automatisering (ICT).  

 Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging).  

 Documentaire informatievoorziening (DIV).  

 Bestuurszaken en bestuursondersteuning.  

 Managementondersteuning primair proces.  
 
NB De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks 
doorberekend aan de betreffende activiteiten en programma’s.  
 

Programma op hoofdlijnen 

 
 

 
 

(bedragen x € 1000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

Lasten         272.332         273.501         268.486         266.362         265.344 

Baten           21.767           21.764           21.764           21.764           21.764 

Saldo exclusief reserves         250.565         251.737         246.722         244.598         243.580 

Dotaties                 -                   -                   -                   -                   -   

Onttrekkingen               900               150                 -                   -                   -   

Saldo inclusief reserves      249.665      251.587      246.722      244.598      243.580 

Saldo incidentele baten en lasten               900               150                 -                   -                   -   

Structureel saldo programma      250.565      251.737      246.722      244.598      243.580 

Begroting
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Wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten in 2019?  
 

 
 
Om de gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere programma’s) goed te laten 
verlopen is een professionele bedrijfsvoering nodig. Via centraal georganiseerde bedrijfsvoeringsteams 
heeft Den Haag strategische kaderstelling en toetsing, advies en expertise en administratie en beheer 
georganiseerd, op de terreinen financiën en control, inkoop, P&O, ICT en informatievoorziening, 
communicatie en juridische en facilitaire dienstverlening. In de paragraaf bedrijfsvoering worden de 
ambities voor deze onderdelen nader toegelicht. De aansturing van de primaire processen is belegd bij 
de diensten. Alle leidinggevenden en de managementondersteuning binnen de gemeentelijke 
organisatie maken onderdeel uit van de overhead. 
 
Het structureel begrotingssaldo 2019 kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 
De post salarissen en sociale lasten en inhuur zijn hieronder gespecificeerd.  

 
 
De salarislasten van medewerkers van de centrale bedrijfsvoering zijn als volgt te specificeren naar de 
verschillende bedrijfsvoeringsdisciplines: 

 
 
  

Beleidsindicatoren (Rijk) Eenheid 2019

Overhead                                                                            % van de totale lasten                                                     9,7%

(bedragen x €1.000,-)

Econ. Hoofdcategorie Begroting 2019

Salarissen en sociale lasten 222.014           

Inhuur externen 8.876               

Huisvesting (m2, basiswerkplekken en HR-component medewerkers) 62.225             

Doorbelasting naar beleidsprogramma's -19.614            

Baten (incl. onttrekkingen) -21.914            

Totaal 251.587       

(bedragen x €1.000,-)

Verdeling Salaris en inhuur naar organisatie-onderdelen Salaris Inhuur

Ondersteuning bestuurlijke organisatie en concern bedrijfsvoeringstaken 18.767             -                  

Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) 102.096           8.108               

Management en ondersteuning uitvoerende organisatie-onderdelen (primair proces) 101.151           768                 

Totaal 222.014       8.876          

(bedragen x €1.000,-)

Verdeling Salarissen en sociale lasten centrale bedrijfsvoering Begroting 2019

Financiën en Control 25.173             

Personeel en Organisatie 12.400             

Inkoop 3.385               

Juridische zaken 9.201               

ICT 34.454             

Facilitaire zaken en Huisvesting 9.472               

DIV 3.026               

Directie, Staf, MO 2.816               

Vastgoed 2.169               

Totaal 102.096       
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Sturen op Overhead 
De overheadfunctie is dienstbaar aan de gemeente als geheel. Zonder overhead kan de gemeente haar 
taken niet uitvoeren. Tegelijkertijd is het zaak de efficiency van de overheadfunctie voortdurend te 
monitoren en indien nodig aan te passen. Om vorm te geven aan een voortdurende verbetering van de 
overheadfunctie is de gemeente van plan de overhead en de afzonderlijke componenten daarvan middels 
benchmarking te toetsen. Dit voeren we in 2019 uit. Daarnaast past de gemeente in 2019 het (intern) 
bekostigingsmodel van de bedrijfsvoering aan. Deze aanpassing leidt tot een aanzienlijke daling van het 
aantal (interne) facturen. Bij de implementatie worden de volgende uitgangspunten toegepast: 
vertrouwen, eenvoud, transparantie, behoud van juiste prikkels, voorkomen van perverse prikkels.  
 

Toerekening overhead aan heffingen en tarieven  
In de verordening Financieel beheer en beleid 2017 is opgenomen dat de overheadkosten worden 
doorberekend aan heffingen en tarieven via een opslagpercentage. Na afronding van de bundeling van 
bedrijfsvoeringsfuncties in 2018 vormen de centraal georganiseerde taken binnen het overzicht overhead 
een goede basis voor een algemeen geldend opslagpercentage voor centrale overhead. Dit percentage 
wordt berekend door deze centrale overhead te delen op de geraamde directe kosten binnen het primair 
proces, inclusief het management en de ondersteuning daarvan.  
In 2019 is de maximale opslag van gemeentebrede overhead op de toerekening van personeelslasten aan 
prijzen en tarieven 38% voor binnendienstmedewerkers en 20% en voor buitendienstmedewerkers. 
Voor buitendienstmedewerkers geldt een andere opslag omdat zij geen gebruik maken van huisvesting 
en werkplekken. 
 

Verbonden partijen 
De gemeente neemt binnen de strategische kernvoorraad deel aan een zevental Verenigingen van 
Eigenaren (VvE’s), die als verbonden partij worden aangemerkt. De VvE’s maken jaarlijks afspraken 
over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan panden. 

 
Verloop financiële cijfers 

 
 

 
 

 

(bedragen x € 1000,-)

Lasten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Lasten  Gedrukte begro ting 2018-2021 215.748 214.413 212.104 208.646 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 215.748 214.413 212.104 208.646 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 -1.218 -1.222 -1.226 -1.226

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 1.108 1.316 648 648 648

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 55.326 58.989 56.956 58.293 265.921

Lasten  Ontwerpbegroting 2019-2022 272.182 273.501 268.486 266.362 265.344

(bedragen x € 1000,-)

Baten (incl . reserves) 2018 2019 2020 2021 2022
Baten Gedrukte begro ting 2018-2021 15.732 14.982 14.832 14.832 0

Reeds goedgekeurde mutaties 0 0 0 0 0

Subtotaa l actuele begro ting 2018-2021 15.732 14.982 14.832 14.832 0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota) 0 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) 0 0 0 0 0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) 0 0 0 0 0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 0 0 0 0 0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s 6.934 6.931 6.931 6.931 21.764

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 22.667 21.914 21.764 21.764 21.764

Reserve 2019 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Eindsaldo 2019

Reserve basiswerkplekken 182                                 -                  150                 32                            

182                          -              150             32                      
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Investeringen

Investerings-

bedrag

Jaar van 

oplevering

Nog te 

realiseren 

vanaf 2019

Waarvan in 

2019

Waarvan 

gemeentelijk 

in 2019

Aanschaf hardware/software 12.000 div. 9.000 3.000 3.000

CIS Basisinfra 2014 7.000 div. 5.250 1.750 1.750

Concernbrede Informatiesystemen BEC 3.903 div. 2.800 700 700

Concernbrede Informatiesystemen BSD 6.438 div. 4.400 1.100 1.100

Concernbrede Informatiesystemen DPZ 8.442 div. 6.900 2.000 2.000

Concernbrede Informatiesystemen DSB 132 div. 0 0 0

Concernbrede Informatiesystemen DSO 1.780 div. 1.600 500 500

Diverse investeringen installaties 17.323 div. 7.425 3.639 3.639

Haags Subsidie Systeem (ABBA) 1.993 2019 993 993 993

Leer Management Systeem (LMS) 500 div. 0 0 0

Investeringen stadsdeelkantoor Leyweg 955 div. 382 382 382

Project migratie “Eventus naar HAS” 269 2018 0 0 0

Vervanging binnenzonwering 380 div. 128 128 128

Vervanging/revisies installaties 168 div. 128 128 128

Vloerafwerking stadhuis en garage 1.600 div. 1.600 680 680

Totaa l 62.883 40.606 15.000 15.000

Totaal Begroting 2019 en verder
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3. Bedrijfsvoering 
 

3.1 Bezuinigingen gemeentelijke apparaatskosten  
Coördinerend portefeuillehouder: Rachid Guernaoui 
 

In het coalitieakkoord is een taakstelling opgenomen voor de gemeentelijke apparaatskosten. Deze 
taakstelling loopt op naar € 12 mln. in 2021. Voor 2019 is de taakstelling, op basis van salariskosten, in 
gelijke mate verdeeld over de diensten. In 2019 starten we met de inhoudelijke invulling van de 
taakstelling zodat uiteindelijk in 2021 de besparing op de apparaatskosten is gerealiseerd. Dit vatten we 
in een samenhangende aanpak waarin primair gekeken wordt naar de besparingen ten aanzien van 
externe inhuur, inkoop, huisvesting en efficiënter werken. In deze integrale aanpak kijken we ook waar 
we besparingen kunnen realiseren die we kunnen benutten om te investeren in de verdere 
organisatieontwikkeling: digitalisering van in- en externe dienstverlening, investeren in competenties en 
werkplezier van onze medewerkers. 
 

3.2 Omvang en kosten formatie  
Coördinerend portefeuillehouder: Rachid Guernaoui 
 
De formatieve omvang van het apparaat blijft naar verwachting de komende jaren nagenoeg gelijk. 
Het percentage overhead zal daarmee de komende jaren gelijk blijven aan het streefcijfer, te weten 
31,3%. 
 

 
 
 

Formatie (in fte) 2019 2020 2021 2022

Vast 7.647,5       7.652,1       7.652,1       7.652,1       

Tijdelijk 167,5          156,6          155,9          154,9          

Totaal formatie 7.814,9    7.808,6    7.807,9    7.806,9    

Primair proces* 5.364,9       5.359,2       5.358,5       5.357,5       

Overhead 2.449,7       2.449,5       2.449,5       2.449,5       

Totaal formatie 7.814,9    7.808,6    7.808,0    7.807,0    
*  Beleidstaken , pr imair  pro ces en  u itvoerende taken  in  eigen  beheer

Percentage overhead 31,3% 31,4% 31,4% 31,4%



185 
 
 

 
 
Overige personele kosten  
Bij overige personele kosten gaat het om bijvoorbeeld: consumpties zakelijk buiten werkplek, vergoeding 
klein rijbewijs, parkeerkaarten, vergoeding dienstbril, boeketten, arbeidsdeskundig risico inventarisatie & 
evaluatie (ri&e)  onderzoek, reis en verblijfkosten binnenland, reis en verblijfkosten buitenland (bijv. 
buitenlandse reizen, dienstreizen, treintickets, hotelreserveringen), fruitmanden, lunch/diner, afscheid 
collega’s, maaltijden en consumpties op werkplek, cadeaubonnen, jubilea.  
 
Materiële kosten 

Bij materiële kosten gaat het om bijvoorbeeld: overige huisvestings- en automatiseringskosten, 
representatiekosten, dienstexcursies, managementmeetings, personeelsbijeenkomsten, centrale 

kantoorartikelen. 
 
Aan andere diensten doorbelaste kosten  
Bij aan andere diensten doorbelaste kosten gaat het om kosten die gemaakt worden door een 
gemeentelijke dienst, waarvoor een andere dienst het budget heeft en welke daarom in rekening 
worden gebracht bij deze dienst.  
 
 

(bedragen x € 1.000,-)

Apparaatslasten per kostensoort 2019 2020 2021 2022

Salarissen en sociale lasten eigen personeel 543.102      542.086      541.294      541.190      

Vorming en opleiding 9.064         8.960         8.953         8.952         

Overige personele kosten 1.935         1.929         1.929         1.929         

Huisvestingskosten intergemeentelijk 55.895        56.606        56.462        56.458        

Automatiseringskosten intergemeentelijk 31.217        31.256        31.264        31.261        

Overige intergemeentelijke kosten 41.827        41.767        41.672        41.707        

Kapitaallasten (rente en afschrijving) 17.240        15.447        14.165        13.072        

Overige ICT-kosten 27.895        27.815        27.815        27.815        

Overige materiele kosten 94.281        91.807        91.778        91.105        

Inhuur externen m.b.t. apparaat* 23.583        21.728        21.342        21.402        

Correctie ten laste van voorziening/activa 3.441         3.526         3.510         3.510         

Aan andere diensten doorbelaste kosten 177.950      177.702      176.815      176.647      

Externe baten 26.838        26.803        26.803        26.803        

Totaal apparaat 637.810   631.370   629.547   627.931   
* Dit is een onderdeel van de totale verwachte inhuur 



186 
 
 

 
 
Externe inhuur 
In de begrote apparaatslasten is rekening gehouden met de inhuur van externen. Daarnaast vindt inhuur 
plaats ten laste van beleid en van investeringsprojecten. In onderstaande tabel zijn de hiervoor begrote 
kosten opgenomen. Naast de begrote kosten is ook een prognose opgenomen voor de aanvullend 
verwachte inhuur. Deze prognose is gebaseerd op de prognose van het halfjaarbericht en de inhuur van 
de afgelopen jaren en betreft inhuur als gevolg van onder andere nieuw beleid en nieuwe (grote) 
projecten. We blijven sterk sturen op het terughoudend omgaan met de inhuur van externen, zodat we 
onder de norm van 15% van de loonsom (salaris+inhuur) blijven.  
 
In het kader van de taakstelling worden de mogelijkheden bezien om de inhuur verder te beperken. 
Deze aanpak behelst een onderbouwing van de noodzaak van inhuur en het gericht inzetten van inhuur 
als er sprake is van incidentele, tijdelijke en sterk expertmatige vraagstukken. Verder blijven we streven 
naar het zoveel mogelijk omzetten van de externe inhuur naar reguliere werknemers als er sprake is van 
werkzaamheden met een structureel karakter (uiteraard als dat mogelijk is binnen de huidige 
arbeidsmarkt). Tot slot zetten we de aanpak voort dat het inschakelen van externe capaciteit pas 
mogelijk is als we de mogelijkheden van interne capaciteit hebben gecheckt. Daarmee borgen we dat 
inhuur daar ingezet wordt waar het noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij expertises, arbeidsmarktkrapte, 
vervanging bij ziekte/zwangerschap en tijdelijke werkzaamheden. 
 

 

(bedragen x € 1.000,-)

Apparaatslasten per programma 2019 2020 2021 2022

01 - Gemeenteraad 4.102         4.078         4.076         3.990         

02 - College en Bestuur 740            643            644            644            

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 9.950         9.865         9.811         9.772         

04 - Openbare orde en Veiligheid 6.045         6.071         6.083         6.082         

05 - Cultuur en Bibliotheek 15.231        15.505        15.519        15.519        

06 - Onderwijs 8.491         8.475         8.475         8.475         

07 - Werk en Inkomen 80.869        79.651        80.040        80.045        

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 80.795        80.355        80.373        80.373        

09 - Buitenruimte 31.745        31.734        31.712        31.706        

10 - Sport 17.459        17.516        17.531        17.531        

11 - Economie 7.379         7.389         7.394         7.394         

12 - Mobiliteit 12.764        12.714        12.678        12.656        

13 - Stadsontwikkeling en Wonen 31.857        31.384        30.911        30.225        

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 22.840        22.588        22.657        22.404        

15 - Financiën 4.748         4.939         5.065         5.139         

16 - Overhead 246.783      242.450      240.565      239.963      

Subtotaal programma's 581.798   575.357   573.534   571.918   

Balans (voorzieningen/onderhanden werk/activa)

- primair proces 52.644        52.644        52.645        52.645        

- overhead 3.368         3.369         3.368         3.368         

Subtotaal balans 56.012     56.013     56.013     56.013     

Totaal apparaat 637.810   631.370   629.547   627.931   

Beleidsindicatoren (Rijk) Eenheid 2019

Formatie                                                                              Fte per 1.000 inwoners                                       14,7 

Apparaatskosten                                                                Kosten per inwoner ( € )                                 1,20 

Externe inhuur                                                                   Kosten als % van totale loonsom plus 

totale kosten inhuur externen                                             

15,0%
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3.3 Organisatie en Personeelsbeleid 
Coördinerend portefeuillehouder: Rachid Guernaoui 
De ontwikkeling van de organisatie en het hiermee verbonden personeelsbeleid worden opnieuw 
vormgegeven voor de beleidsperiode 2019-2022. Nadat het strategisch P&O-beleid ultimo 2018 is 
vastgesteld, is 2019 de eerste jaarschijf in de uitvoering. Het strategisch P&O-beleid legt direct verband 
met de doelen van het college in de stad: op welke wijze ontwikkelt de gemeente Den Haag zich tot 
een wendbare organisatie gericht op de opgaven van de stad? Dit heeft impact op de inzet van onze 
medewerkers en komt terug in het personeelsbeleid en de instrumenten die we inzetten in onze aanpak.  
  
Tegen de achtergrond van een - zeker op het gebied van overheidsfuncties in de regio - meer en meer 
gespannen arbeidsmarkt is het van belang dat we in onze arbeidsvoorwaarden en ons werkgeverschap 
blijven moderniseren en investeren. Dit houdt ook in dat een aantal speerpunten van beleid 
(terugdringen verzuim, meer diversiteit, prioriteit voor integriteit) gecontinueerd wordt en in lijn wordt 
gebracht met het nieuwe meerjarenbeleid 2019-2022.  
 
Organisatiebeleid 
De inrichting van de ambtelijke organisatie is de afgelopen jaren aangepast. Na het bundelen van de 
bedrijfsvoering vraagt de verschuivende rol van de gemeente Den Haag om meer inzet op 
samenwerking, eigenaarschap en veranderkracht. In 2019 zijn de prioriteiten uit het coalitieakkoord de 
belangrijkste leidraad voor doorontwikkeling van de organisatie. We bouwen aan een wendbare en 
opgavegerichte organisatie. Dit doen we door de huidige aanpak bij diensten, bijvoorbeeld 
vraaggestuurd werken (SZW), opgavegericht werken (OCW), DNA-dienstverlening (DPZ) voort te 
zetten en waar nodig ook op andere plekken in de organisatie uit te breiden. Bij de ontwikkeling van de 
organisatie staat steeds centraal: het versterken van omgevingsgerichtheid, wendbaarheid, interne en 
externe samenwerking en innovatiekracht bij medewerkers en leidinggevenden. We werken in 2019 
volgens 3 samenhangende thema’s aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie: slimmer 
werken, meervoudig organiseren en leiderschap.  
 
2019 is formeel het eerste jaar na de afronding van de bundeling van de bedrijfsvoering. Nu de 

reorganisaties zijn afgerond, ligt de nadruk op het realiseren van de doelen van de gebundelde 
bedrijfsvoering: het bieden van meer kwaliteit, integraliteit in de bedrijfsvoering en slimmer werken in 
het bieden van oplossingen voor het primaire proces en de dienstverlening naar de stad. Het nieuw 
gevormde Bedrijfsvoerings Expertise Centrum (BEC) en het IDC zijn volop in ontwikkeling om deze 
slag te maken. Dit vraagt echter een duurzame aanpak, gericht op groei van medewerkers, inzet van 
digitale ondersteuning en slimmere werkprocessen. In 2019 worden hier verdere stappen in gezet. 
 
Externe inhuur 
De inzet om de inhuur van externen terug te brengen wordt gecontinueerd. Het streven blijft erop 
gericht om binnen de norm van 15% van de loonsom te blijven. In het kader van de taakstelling worden 
de mogelijkheden bezien om de inhuur verder te beperken. Deze aanpak behelst een onderbouwing van 
de noodzaak van inhuur en het gericht inzetten van inhuur als er sprake is van incidentele, tijdelijke en 
sterk expertmatige vraagstukken. Verder blijven we streven naar het zoveel mogelijk omzetten van de 
externe inhuur naar reguliere werknemers als er sprake is van werkzaamheden met een structureel 

karakter (uiteraard als dat mogelijk is binnen de huidige arbeidsmarkt). Tot slot zetten we de aanpak 
voort dat het inschakelen van externe capaciteit pas mogelijk is als we de mogelijkheden van interne 
capaciteit hebben gecheckt. Daarmee borgen we dat inhuur daar ingezet wordt waar het noodzakelijk is, 
bijvoorbeeld bij expertises, arbeidsmarktkrapte, vervanging bij ziekte/zwangerschap en tijdelijke 
werkzaamheden. 
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Personeelsbeleid 

Een organisatie in verandering vraagt om medewerkers die mee kunnen bewegen. Meer opgavegericht, 
vraaggestuurd en omgevingsgericht werken betekent ook dat we moeten investeren in onze 
medewerkers als belangrijkste kapitaal van onze organisatie. Met het personeelsbeleid willen we deze 
ontwikkeling ondersteunen. Tegelijk is het van belang dat we investeren in goed werkgeverschap. 
Zowel vanuit de verantwoordelijkheid die we hebben als werkgever richting onze medewerkers waar 
het bijvoorbeeld gaat om werkplezier en vitaliteit, alsook daar waar het gaat om het aantrekken van 
nieuwe medewerkers in een gespannen arbeidsmarkt. We leggen onze ambities vast in een meerjarig 
strategisch personeelsbeleid. In dit personeelsbeleid zetten we in op onderdelen meer diversiteit in de 
organisatie, het verjongen van de organisatie, het terugdringen van verzuim en het borgen van meer 
integriteit. Hierin worden ook nieuwe kwantitatieve doelstellingen vastgelegd.  
 
Strategische personeelsplanning 
Het werk verandert door verdergaande digitalisering, samenwerken met de stad, nieuwe wetgeving - 
zoals de Omgevingswet - en nieuwe aandachtspunten vanuit het coalitieakkoord. Het is van belang 

continu de doorvertaling te blijven maken naar wat dit betekent voor onze organisatie en ons personeel. 
De vraag die hierbij centraal staat, is: sluiten de medewerkers aan op de veranderende opgaven qua 
opleiding, ervaring en competenties?  
 
We zetten hier strategische personeelsplanning voor in en nemen in de analyses ook de uitstroom 
wegens vergrijzing mee. Steeds meer onderdelen van de organisatie brengen op deze manier in kaart 
wat de personeelsbehoefte is, nu en straks. De uitkomsten van de analyses kunnen gemeentebreed 
worden gebruikt voor capaciteitsplanning, opleiding en omscholing van medewerkers en voor gerichte 
arbeidsmarktbenadering voor schaarse functiegroepen.  
 
Mobiliteit  
De arbeidsmarkt in de regio Haaglanden blijft naar verwachting ook de komende jaren gespannen. 
Zeker voor bepaalde functiegroepen (ICT, techniek, hoger management) merken we dat het steeds 
moeilijker is om medewerkers aan te trekken. Voor de gemeente Den Haag is het van belang dat we 

ons blijven presenteren op de arbeidsmarkt als een aantrekkelijke werkgever. De 
arbeidsmarktcommunicatie wordt hier specifiek op ingericht. Daarnaast zetten we niet alleen de 
klassieke wervingskanalen in, maar zoeken en werven we steeds meer in netwerken of op andere 
plekken (universiteit, bijeenkomsten).  
De gespannen arbeidsmarkt maakt ook dat we meer moeten investeren in het talent dat we in huis 
hebben. Dit betekent dat interne mobiliteit, oftewel de doorstroming naar een andere functie binnen de 
organisatie, belangrijker wordt. Enerzijds ligt hier een eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, 
anderzijds hebben we er als organisatie ook belang bij om dit te faciliteren. Om die reden investeren we 
in een interne talentenbank en zorgen we ervoor dat alle (tijdelijke en structurele) vacatures eerst intern 
open worden gesteld en dat bij verzoeken om inhuur eerst intern de beschikbare capaciteit wordt 
beoordeeld.  
 
In de ambtelijke top werken we al met een carrousel (3-5-7) waardoor ons topmanagement in algemene 
dienst is en na verloop van tijd rouleert. We willen dit verbreden naar het middenmanagement. Als 
eerste stap voeren we digitaal portfoliomanagement in. Hierdoor zijn managers centraal beter in beeld 
en kan ook bezien worden of er mogelijkheden zijn voor doorstroming naar een andere functie. 
 
Diversiteit  
Den Haag wil met het personeelsbestand een goede afspiegeling zijn van de stad. We willen groeien 
naar een goede vorm van werkgeverschap waarin alle medewerkers met plezier en respect hun werk 
kunnen doen. Diversiteit en inclusie worden onderdeel van het nieuwe strategisch personeelsbeleid van 
de gemeentelijke organisatie. In dit nieuw vastte stellen beleid is voldoende ruimte voor het aanbrengen 
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van accenten, waarbij zaken als inclusief leiderschap, talentontwikkeling, behoud van talentvolle 

medewerkers en inclusief werven en selecteren de aandacht hebben.  
  
Verjonging  
Verjonging van de organisatie blijft – gelet op de leeftijdsopbouw met een relatief hoge gemiddelde 
leeftijd – een speerpunt in 2019. We gaan door met de huidige traineeprogramma’s. Tegelijkertijd 
zoeken we naar andere mogelijkheden om de instroom van jonge, talentvolle medewerkers te 
stimuleren. Een voorbeeld daarvan betreft het bieden van werkervaringsplekken en het aanbieden van 
stageplekken. Daarbij zoeken we de aansluiting tussen de behoefte van de organisatie (waar doen zich 
vervangingsvragen voor) en het aanbod op de arbeidsmarkt. Hierin nemen we ook onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever door juist werkervaringsplekken te bieden daar 
waar jonge talentvolle medewerkers een opstapje nodig hebben.  
 
In 2019 onderzoeken we of we op de diverse krapte sectoren aantrekkelijke startersbanen bij de 
gemeente kunnen creëren. Verder voeren we een onderzoek uit naar de mogelijkheden om jonge 

medewerkers te behouden voor de organisatie. We brengen het verloop in beeld en onderzoeken wat 
de redenen zijn voor jonge medewerkers om de organisatie relatief snel na binnenkomst weer te 
verlaten. Hieruit trekken we lessen voor ons werkgeverschap zodat we talent langer aan ons kunnen 
verbinden. 
 
Vitaliteit 
Duurzaam inzetbaarheid is een belangrijk speerpunt in ons werkgeverschap en personeelsbeleid. We 
hanteren een brede aanpak die uitgaat van het inzetten op vitaliteit van onze medewerkers. Dit raakt 
ook elementen als werkplezier en de ontwikkelmogelijkheden in de organisatie. De focus op de korte 
termijn ligt op intensivering van onze verzuimaanpak. Vanaf 2016 zien we in de hele organisatie een 
daling van het verzuim. In 2017 zette deze daling door, maar helaas zien we vanaf het tweede kwartaal 
het verzuim langzaam oplopen. We blijven ons inspannen om de gemeentelijke verzuimnorm van 4,85% 
te realiseren. Per diensten zijn verzuimaanpakken geformuleerd, specifiek gericht op het aanpakken van 
het verzuim binnen die dienst. Ook sluiten we aan op de “white paper” aanpak van het A+O fonds 

gemeenten. Daarnaast zetten we het Arbo Centrum in als expertisecentrum dat leidinggevenden en 
medewerkers ondersteunt in het terugdringen van het verzuim en het bieden van de juiste interventies 
om medewerkers inzetbaar te houden en te maken.  
 
Thema’s die op de agenda staan, zijn deels dezelfde als in 2018, namelijk vitaliteit van medewerkers, in 
het bijzonder van medewerkers in lagere schalen. Daaraan kunnen ook het vitaliteitspact en de 
vitaliteitsvoorziening een bijdrage leveren. Ook het terugdringen van langdurig verzuim en het herijken 
van processen rondom sociale zekerheid en eigenrisicodragerschap hebben onze aandacht. Daarnaast 
wordt het verzuim- en vitaliteitsbeleid herijkt en gemoderniseerd. Nadruk komt te liggen op 
eigenaarschap van medewerkers en wat zij kunnen doen om gezond en duurzaam inzetbaar te blijven. 
 
Vitaliteitspact  
In 2019 zetten we de uitvoering voort van het vierjarige vitaliteitspact dat in 2018 van start is gegaan en 
in de plaats is gekomen van het generatiepact (hiervan heeft 50% van de doelgroep gebruik gemaakt). 
Het vitaliteitspact biedt 60-plussers de mogelijkheid om een andere balans aan te brengen in de 
verdeling tussen werk en rust en andere activiteiten. Het biedt voorzieningen voor medewerkers die 
belemmerd zijn in hun vitaliteit of inzetbaarheid. In 2019 vindt een tussentijdse evaluatie plaats, mede 
aan de hand van het eerste jaarverslag van de commissie Vitaliteitsvoorzieningen. 
 
  



190 
 
 

Arbeidsvoorwaarden  

 
Normalisering van de rechtspositie van ambtenaren 
Per 1 januari 2020 wordt het civiele recht van toepassing op de arbeidsverhoudingen binnen de 
gemeente. Dit betekent dat iedere medewerker vanaf genoemde datum werkzaam is op basis van een 
arbeidsovereenkomst. Ook veranderen de rechtsbeschermings- en ontslagprocedures. De wet zorgt er 
ook voor dat bestaande ICT-applicaties en diverse overleggremia, werkprocessen, procedures en 
regelingen moeten worden aangepast of vervangen. P&O-ers en juristen worden bijgeschoold en 
ingewerkt. 
 
Sociaal beleidskader vanaf 2020 
De normalisering van de ambtelijke rechtspositie in 2020 heeft ingrijpende gevolgen binnen de overheid 
voor de ontslagregels. Reorganisatieontslag vereist voortaan toestemming van het UWV. Het bepalen 
van boventalligheid verloopt via de spelregels in het Burgerlijk Wetboek (afspiegelingsbeginsel). Den 
Haag is daarop voor een belangrijk deel voorbereid omdat we het afspiegelingsbeginsel al sinds 2011 

hanteren. Andere onderdelen van het sociaal beleidskader, het concernbrede sociale plan, moeten ook in 
lijn worden gebracht met de markt, in overleg met de inspraakpartners. Dit vindt plaats in 2019. 
 
Cao gemeenten 
In 2018 loopt de huidige cao voor gemeenten af. Voor 2019 (en wellicht daarna) wordt er gewerkt aan 
een nieuwe cao. Naast de implementatie van de reeds geplande normalisering per 2020, betreft dat 
mogelijk een concrete afspraak om de verlofregelingen van alle gemeenten verregaand te harmoniseren, 
als uitvloeisel van intenties uit eerdere cao’s. Den Haag kent een aantal lokale verlofregelingen 
waardoor een sectorale harmonisering een grotere impact heeft. 
 
Integriteitsbeleid  
De gemeente Den Haag heeft permanente aandacht voor integriteit binnen de organisatie. Enerzijds 
vanuit goed werkgeverschap en de voorbeeldrol die we willen innemen als ambtelijke organisatie. 
Anderzijds is aandacht voor integriteit belangrijk omdat medewerkers steeds zelfstandiger opereren in 

een complexe omgeving. De relatie tussen overheid, ambtenaar en burger verandert. Beleid en diensten 
komen in toenemende mate in co-creatie tot stand en de relatie wordt steeds horizontaler. Dit vraagt 
andere vaardigheden van ambtenaren en andere beleidsprocessen. Wij willen medewerkers optimaal 
ondersteunen bij het nemen van zelfstandige morele beslissingen. Een actief integriteitbeleid bevordert 
de weerbaarheid van medewerkers om hen te beschermen tegen verleidingen en risico’s op het gebied 
van integriteit. 
 
Integriteit wil zeggen dat de ambtenaar zijn of haar functie adequaat en zorgvuldig vervult, rekening 
houdend met zijn/haar verantwoordelijkheid en bevoegdheid en alle in het geding zijnde rechten en 
belangen, en dat kan doen in een veilige werkomgeving. Kortom, integriteit betekent professioneel 
handelen. 
 
In 2019 gaan we verder op de sinds 2013 ingeslagen weg: van papier naar de werkvloer. In de beginfase 
van die route is veel geïnvesteerd in het integriteitsmanagement, in de professionalisering van de 
integriteitscoördinatoren en vertrouwenspersonen en in het op orde krijgen van processen, regels en 
handhaving. Gericht onderhoud van deze randvoorwaarden heeft ook in 2019 constante aandacht.  
 
In 2019 is er meer aandacht voor het inzichtelijk maken van de risico’s en kwetsbare plekken op het 
gebied van integriteit. Ook wordt in 2019 verder aandacht besteed aan het systeem van het periodiek in 
kaart brengen van die risico’s én het treffen van maatregelen om de minder sterke plekken te 
versterken.  
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Kortom, Den Haag blijft investeren in een goede organisatie van veilige processen, een stevige 

integriteitinfrastructuur en de weerbaarheid zodat de kwetsbaarheid van de organisatie kan worden 
geminimaliseerd. 
 

3.4 Informatie en ICT-beleid 
Coördinerend portefeuillehouder: Rachid Guernaoui 
 
I-visie 
In 2019 wordt de nieuwe gemeentelijke I-visie vastgesteld die als kader dient voor de wijze waarop de 
gemeente omgaat met digitalisering van de stad en de digitalisering van de gemeentelijke 
dienstverlening en processen. Onderwerpen zoals smart cities, participatie, het gebruik van nieuwe 
technologie zoals blockchain, de datagedreven gemeente en informatieveiligheid en 
gegevensbescherming krijgen hierin een centrale plek. Het wordt een brede visie waarin ook 
nadrukkelijk wordt gekeken naar de kansen die technologie biedt voor oplossingen voor de stedelijke 
vraagstukken op het gebied van mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid en andere beleidsterreinen binnen 
de gemeente. De I-visie geeft een beeld van de toekomstige ontwikkelingen en noodzakelijke 
investeringen in de digitalisering van de gemeente en wordt begin 2019 met de gemeenteraad gedeeld. 
Bij het opstellen van de I-visie gaan we het gesprek aan met ketenpartners en gebruikers van digitale 
dienstverlening van de gemeente. We halen de goede voorbeelden op bij andere steden binnen en 
buiten Nederland en kijken naar de ontwikkelingen bij het Rijk (nieuwe digitale agenda Rijk) en de 
VNG (Samen Organiseren).  
 
Vernieuwing IT-infrastructuur 
Om de ambities waar te maken, zijn investeringen in de gemeentelijke IT-infrastructuur nodig. De 
werkplek wordt vernieuwd om de transitie naar de mobiele ambtenaar te faciliteren. Hiervoor is het 
masterplan Infraprojecten opgesteld. Het netwerk wordt gemoderniseerd om burgers, bedrijven, 
overheden en ambtenaren binnen en buiten de gemeentelijke grenzen te verbinden. Er wordt 
geïnvesteerd in cybersecurity en de betrouwbaarheid en flexibiliteit van het datacenter. Ten slotte gaan 
we continu verbeteren om de vernieuwde omgevingen up-to-date te houden en nieuwe technologische 

ontwikkelingen eenvoudig te kunnen integreren binnen de Haagse IT-infrastructuur. 
Om de (mobiele) ambtenaar over de benodigde informatie te laten beschikken, gaan we in 2019 verder 
met digitaal samenwerken. Medewerkers van de gemeente kunnen hierdoor plaats-, tijd- en 
locatieonafhankelijk door de hele organisatie heen documenten delen en gezamenlijk bewerken. In 2018 
maken 5.000 medewerkers van deze omgeving gebruik, in 2019 komen daar nog eens 1.000 
medewerkers bij.  
 
Informatieveiligheid en gegevensbescherming 
Ook in 2019 is er volop aandacht voor de bewustwording bij medewerkers over informatieveiligheid, 
gegevensbescherming (privacy) en datalekken. De game Gegevensweg krijgt een vervolg. Gegevensweg 
is in 2018 met succes geïntroduceerd en zorgt spelenderwijs voor meer kennis bij medewerkers over 
deze belangrijke onderwerpen. Voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) is het tienstappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De uitvoering is een continu 
proces en wordt ook in 2019 voortgezet. 

 
In 2019 wordt het vernieuwde beleidskader informatieveiligheid door het college vastgesteld. Uiteraard 
zorgen we ervoor dat onze systemen minimaal aan de geldende normen voldoen en dat we 
noodzakelijke vernieuwingen in de infrastructuur doorvoeren. Security is, naast vrede en recht, een 
sterke pijler van de Haagse economie. Met de voortrekkersrol die Den Haag op het gebied van 
cybersecurity wil innemen, is de interne dataveiligheid van de gemeente dan ook een speerpunt. Daarbij 
wordt verbinding gezocht met de regiogemeenten. Ook is er kennisdeling met onderwijs- en 
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kennisinstellingen, bedrijven en overheden in stad en regio. Dit zijn onder meer de The Hague Security 

Delta, de nationale politie en ministeries, maar ook burgers en het midden- en kleinbedrijf. 
  

3.5 Doelmatigheid en Doeltreffendheid 
Coördinerend portefeuillehouder: Rachid Guernaoui 
 
Op grond van artikel 213a van de Gemeentewet doet het college periodiek onderzoek naar de 
doelmatigheid (efficiëntie) en doeltreffendheid (effectiviteit) van het gevoerde bestuur op het gebied van 
beleid en bedrijfsvoering. Dit artikel verplicht de gemeente periodiek onderzoek te doen naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de 
gemeentelijke Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek (RIS 156034) en het 
bijbehorende uitvoeringsbesluit (RIS 158147). 
 
In het kader van het onderzoeksprogramma 2017-2018 (RIS 296288) zijn de volgende doelmatigheids- 
en doeltreffendheidsonderzoeken gepland: 
 
Lopend onderzoek 
 
Financiële gevolgen Omgevingswet  
Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet verenigt ruimtelijke ordening, water, 
infrastructuur en natuur, erfgoed en milieu in één wet. Hiermee wordt, nog meer dan met de Wabo 
gestuurd op: één loket, één aanvraag, één vergunningsprocedure, één besluit en één bezwaar- en 
beroepsgang. De rol van de gemeente wordt hierdoor nog meer een regisserende taak met externe 
partijen als de Omgevingsdienst Haaglanden, Veiligheidsregio Haaglanden, de waterschappen en de 
Inspectie, leefomgeving en transport. Hoewel de invoering nog ver weg is, zullen de gevolgen van deze 
wet groot zijn voor de gemeente. Het is dan ook van groot belang om een goede inschatting te maken 
wat er op de gemeente afkomt en ons hier op voor te bereiden. Daarom is er een begin gemaakt met 
een onderzoek naar de financiële gevolgen van de Omgevingswet. De diensten zijn op dit moment bezig 
met het inhoudelijke deel van de invoering. Het onderzoek moet duidelijk maken waar de kosten en 

baten voor de gemeente Den Haag liggen en hoe hoog deze kosten en baten zijn. 
 
Geplande onderzoeken  
 
Relatiebeheer met aanbieders Wmo 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente meer dan voorheen verantwoordelijk voor de ondersteuning van 
thuiswonende Hagenaars met een hulpvraag. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking en chronisch zieken. Ook zorgt de gemeente voortaan voor opvang 
en beschermd wonen voor personen met psychische problematiek die niet langer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. De gemeente levert niet al deze Wmo-voorzieningen zelf, maar heeft hierover 
afspraken gemaakt met aanbieders van diensten en producten. Deze afspraken gaan onder meer over de 
kwaliteit van de zorg. De vraag is nu hoe we met de zorgpartners onze doelen kunnen bereiken. 
Daarover gaat dit onderzoek. 
 

a. Meerjarenplannen onderhoud  
Ondanks dat er jaarlijks voor meerdere terreinen meerjarenplannen onderhoud worden opgesteld, blijkt 
er regelmatig extra budget noodzakelijk om activiteiten te financieren. De aard van de problematiek 
verschilt per domein. Zo ligt er een andere oorsprong van het tekort bij het onderhoud en vervanging 
van de installaties in bijvoorbeeld de schouwburg wat onder de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag 
valt, dan bij het structurele tekort bij het onderhoudsplan voor straten, wegen en pleinen. Het lijkt goed 
om de wijze waarop de meerjarenplannen onderhoud worden opgesteld na te lopen op mogelijkheden 
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voor verbeteringen. Bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel worden eerst de meerjarenplannen 

onderhoud binnen de gemeentelijke organisatie geïnventariseerd. Vervolgens wordt bepaald welke 
invulling van het onderzoek de meeste toegevoegde waarde heeft. Daarbij komt in elk geval de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de systematiek van deze plannen aan de orde. Daarbij kunnen 
aspecten als de te hanteren (uniforme) uitgangspunten, wijze van onderbouwing, looptijd en rol van de 
Raad betrokken worden. Ook de rekeningencommissie heeft belangstelling geuit voor dit onderwerp. 
 
b. Kwaliteit van de ramingen  
In 2016 heeft de vorige wethouder Financiën toegezegd de begroting sinds 2012 op een aantal 
onderwerpen door te lichten op de kwaliteit van de ramingen. De basis voor de selectie van 
onderwerpen is de lijst begrotingsproducten met een relatief grote omvang aan meerjarige terugkerende 
onderbestedingen op de lasten én begrotingsproducten met een relatief grote onderbesteding op de 
lasten in 2015 uit het Doelmatigheidsonderzoek Onderbesteding gemeente Den Haag uit 2016. De 
volgende onderwerpen zijn geselecteerd:  
• Onderwijs, met name onderwijshuisvesting.  

• Verkeer en milieu, met name verkeer. Dit onderzoek is in april 2018 afgerond (RIS 299613). 
 
c. Vervolgonderzoek afvalstoffenheffing  
In 2010 is onderzoek uitgevoerd naar de afvalstoffenheffing. Hierin is de egalisatievoorziening 
onderzocht en naar de efficiency en effectiviteit gekeken van de gelden die worden opgehaald met de 
afvalstoffenheffing. Belangrijke conclusies waren dat de egalisatievoorziening hoog was door incidentele 
baten en het sinds 2008 toevoegen van het winstaandeel van de gemeente in het resultaat van de 
Haagse Milieu Service (HMS). Ook was er budget geraamd voor de plaatsing van 1.500 ondergrondse 
restafvalcontainers (ORACS). Het doel van het vervolgonderzoek is om de hoogte van de 
egalisatievoorziening en de meerjarenraming te evalueren. Daarnaast gaan we na hoe het tarief van 
afvalstoffenheffing zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en of aanvullende maatregelen nodig of 
gewenst zijn. 
 
Programma doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek 2019-2020 

Het programma voor 2019-2020 wordt volgens planning eind 2018/begin 2019 aangeboden aan de 
raad. Het nieuwe college gaat aanvullende ideeën over relevante onderwerpen voor 
doelmatigheidsonderzoek en nog openstaande onderwerpen uit het programma 2017-2018 bezien op 
actualiteit en hierin verwerken. 
 

3.6 Huisvestiging en Facility Management  
Coördinerend portefeuillehouder: Rachid Guernaoui 
 
Op basis van planvorming die in de loop van 2018 tot stand komt, zal in 2019 gewerkt worden aan een 
nieuw integraal strategisch huisvestingplan waarin zowel naar de kantoorhuisvesting als de huisvesting 
van de dienstverlening gekeken wordt. Als onderdeel hiervan wordt naar de toekomstbestendigheid van 
het kantoorconcept gekeken, evenals naar de aard en omvang van de publieksfuncties. Het bestaande 
strategisch huisvestingsplan kende de afgelopen jaren een tekort. Dit tekort kent een structurele 
component. Het verwachte tekort voor 2018 en 2019 is in deze begroting verwerkt middels een 

inhouding op de loon- en prijscompensatie. Voor de jaren daarna maakt de oplossing van het tekort 
onderdeel uit van het eerder genoemde nieuwe huisvestingsplan. 
  
Onder de paragraaf Duurzaamheid en interne milieuzorg is te lezen wat op dit gebied in de 
gemeentelijke huisvesting gebeurt. 
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3.7 Juridische zaken 
Coördinerend portefeuillehouder: Pauline Krikke 
 
De stad verandert snel: er wordt veel gebouwd, ver- en herbouwd en de infrastructuur wordt aangepast. 
Ook wijzigen de sociale voorzieningen, zoeken statushouders huisvesting en biedt digitalisering steeds 
meer mogelijkheden. Privacy wordt een steeds groter goed en veiligheid krijgt een steeds prominentere 
plaats. Steeds meer mensen met steeds meer verschillende belangen gebruiken dezelfde ruimte en 
voorzieningen. De gemeente heeft daarin een spilfunctie. Gemeentelijke besluiten moeten daarom snel, 
goed, transparant en duurzaam zijn. Dat stelt ook hoge eisen aan de kwaliteit van de juridische functie 
van de gemeente. De volgende onderwerpen krijgen in 2019 extra aandacht: 
 
Privacy 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden 
waarmee een einde is gekomen aan de versnipperde privacywetgeving. Gemeenten worden verplicht 
privacy assessments uit te voeren om vooraf de risico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen en 
vervolgens maatregelen te nemen om eventuele risico’s te verkleinen. De Functionaris 
Gegevensbescherming coördineert proactief het concernbrede privacybeleid en functioneert als interne 
toezichthouder. In 2018 zijn in dit kader een aantal goede resultaten behaald die in 2019 hun vervolg 
krijgen. De functionaris gaat zich voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens op grote schaal 
met de dienstdoende AVG-coördinatoren/privacy officers richten op de inrichting van en advisering 
over uitgebreide risico-inventarisaties (DPIA’s/Data Protection Impact Assessments).  
 
Ook wordt aandacht gegeven aan de vragen die burgers hebben met betrekking tot hun rechten als 
betrokkene, zoals de overdracht van gegevens naar een andere organisatie, het verwijderen van gegevens 
en het recht op rectificatie. Tevens krijgen de verwerkersovereenkomsten met derde partijen grote 
aandacht. De gemeentelijke werkprocessen worden ingericht op vergroting van de bewustwording van 
de medewerkers over het onderwerp privacy. De AVG bevat nieuwe elementen over privacyregels die 
in 2019 verder ingebed moeten worden in aanbestedingen en contracten.  
 

Europees recht 
Anders dan ons nationale wettelijk stelsel is veel van het Europese aanbestedingsrecht 
jurisprudentierecht. In uitspraken van het Hof van Justitie worden regelmatig de aanbestedingsregels 
geconcretiseerd. Een recent voorbeeld hiervan is een uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak 
Tirrkonen waarin een open house aanmeldingssysteem als niet aanbestedingsplichtig wordt aangemerkt. 
Het open house model is vergelijkbaar met een Zeeuws model aanbesteding waarin alleen 
minimumeisen staan en waarbij met elke inschrijver die voldoet een contract wordt gesloten. Bepaald is 
dat de Europese aanbestedingsrichtlijn hierop niet van toepassing is maar wel de algemene 
aanbestedingsbeginselen zoals transparantie en proportionaliteit. Dit is onder andere van invloed binnen 
het sociaal domein doordat versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. 
 
Vanzelfsprekend worden de ontwikkelingen over de impact van de Brexit op handelsafspraken en het 
Europese aanbestedingsrecht ook in 2019 gevolgd. Een aantal categorieën aanbestedingen zoals 
verzekeringen is erg afhankelijk van bedrijven uit de Verenigd Koninkrijk.  

 
Verder wordt ingezet op het door het Rijk gestarte initiatief voor circulair en klimaatneutraal inkopen. 
Het initiatief fungeert als best practice voor het delen van kennis en ervaring en geeft onder meer tips 
voor bijvoorbeeld een goede verankering van duurzaamheid in aanbestedingsdocumenten.  
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Den Haag nationaal en internationaal 
Den Haag profileert zich steeds verder op internationale ontwikkelingen en thema’s. Dit is nodig omdat 
de concurrentie tussen wereldsteden steeds meer toeneemt en de promotie en lobby steeds 
professioneler worden. Den Haag richt zich daarbij met name op vrede, recht en veiligheid (The Hague 
Security Delta) en de organisatie van evenementen en internationale conferenties. Voor een succesvol 
wervingsbeleid met betrekking tot de vestiging van internationale bedrijven, organisaties en 
evenementen maakt de gemeente onder meer gebruik van de kennis en het netwerk van 2 juridische 
bestuursadviseurs en lobbyisten.  
 
Den Haag als slagvaardige organisatie 
In september 2018 is de bundeling van de juridische functie gerealiseerd. Organisatorisch is het 
merendeel van de juridische adviseurs, de procesvertegenwoordigers en lijnjuristen ondergebracht in één 
organisatieonderdeel. De juristen voor het primaire proces blijven bij de betreffende diensten. In 2019 
gaan we verder met het optimaliseren van deze nieuwe organisatie, waarbij samenwerking wordt 
gezocht met de diensten via zogenoemde business partners. Daarna wordt besloten of de 

bezwaarschriftenbehandeling die nu nog deels gedecentraliseerd plaatsvindt, eveneens volledig wordt 
gecentraliseerd.  
 
Prestatie-indicator Nulmeting Realisatie Begroting 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

- Totaal aantal 
bezwaarschriften 1) 
-  Aantal bezwaarschriften 
waarbij beroep wordt 
aangevraagd. 
- % beroepszaken waarbij de 
gemeente in het gelijk wordt 
gesteld 2) 

 81.400   68.329   75.000     75.000  75.000 75.000 75.000 

1.400 1.245 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

% bezwaarschriften binnen 
de wettelijke termijn 
afgedaan 

90% 91,8% 90,0% 90,0% 90% 90% 90% 

 
Juridische kwaliteitszorg 
Juridische kwaliteit is een onderwerp dat alle diensten aangaat. De duurzaamheid van de gemeentelijke 
besluitvorming staat of valt met die kwaliteit. Daarom wordt in 2019 fors ingezet op verdere 
verbetering van de juridische kwaliteit op de volgende onderwerpen:  
• Interne organisatie: wervingsbeleid, strategisch inzetten eigen capaciteit en expertise, verhoging 

deskundigheid en vaardigheden door intern opleidings- en bijscholingsprogramma; 
• Externe betrekkingen door participatie of uitwisseling met G4 en andere gemeenten, lobby Rijk en 

VNG;  
• Randvoorwaarden: mandaat, privacy, implementatie nieuwe wetgeving, openbaarheid, kwaliteit 

eigen regelgeving). 
• Besluitvormingsprocessen: handhaving, subsidie, openbaarheid, omgevingsrecht en 3D centralisatie, 

participatie aan de voorkant van het proces;  
• Nazorg: klachten en procesvertegenwoordiging. 
• Kaderstelling, audits, advisering, monitoring. 
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3.8 Inkoop  
Coördinerend portefeuillehouder: Rachid Guernaoui 
 
De inkoopuitgaven van de gemeente Den Haag beslaan met meer dan € 900 mln. bijna de helft van de 
gemeentelijke begroting. Door deze omvang vormt inkoop een belangrijk sturingsinstrument om 
gemeentelijke maatschappelijke doelen te realiseren. Doelmatigheid van de inkoop staat voorop. Samen 
met de professionalisering van de inkoop kan de inkoopfunctie een bijdrage leveren aan de 
gemeentelijke taakstelling van € 12 mln. in 2022.  
 
Inkooporganisatie 
Professionalisering dienstverlening  
Het Haagse Inkoopprofessionaliseringsprogramma (HIP 2020) richt zich in 2019 op een kwaliteitsslag. 
Onderdelen van de inkoopfunctie die geprofessionaliseerd gaan worden zijn onder meer: contractbeheer, 
contract- en leveranciersmanagement, opdrachtgeverschap, categoriemanagement, het (bestel)proces, 
informatievoorziening en een opleidingsprogramma voor inkoopadviseurs en stakeholders van inkoop.  
 
Informatievoorziening  
Met de komst van een strategische afdeling komen er ook gemeentebrede inkoopanalyses. Speerpunt 
voor 2019 is het creëren van meer zicht en sturing op de inkoop door het verbeteren en stroomlijnen 
van al inkoopanalyses, waardoor het nog beter mogelijk wordt om inkoop als instrument te kunnen 
toepassen. 
 
Actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen  
Met de uitvoering van het actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen levert inkoop een bijdrage 
aan 3 kernthema’s uit het coalitieakkoord:  
• Groei van de stad: in 2019 gaan we de afstemming met het midden- en kleinbedrijf intensiveren 

door periodiek te overleggen en bijeenkomsten te organiseren over actuele onderwerpen en 
innovaties. We blijven de communicatie over aanbestedingen verbeteren, onder meer via de website 
‘Zaken doen met de gemeente Den Haag’.  

• Iedereen doet mee: we gaan onderzoeken hoe we meer uit social return kunnen halen door betere 
controle op de naleving van de social return/verplichtingen. Tevens wordt onderzocht hoe het beleid 
kan worden verbreed tot sociaal inkopen. 

• Duurzaamheid: door duurzaamheidscriteria nog consequenter toe te passen, werken we aan het 
terugdringen van de CO2-uitstoot, verbetering van de luchtkwaliteit, beperking van ons 
grondstoffengebruik en instandhouding van de biodiversiteit. Kansrijke inkoopcategorieën zijn hierbij 
de bouw, energie, ICT en voedsel. Daarnaast is de gemeente Den Haag als internationale stad van 
vrede en recht moreel verplicht om zoveel mogelijk de inzet van kinderarbeid en erbarmelijke 
arbeidsomstandigheden te voorkomen door middel van toepassing van de Internationale Sociale 
Voorwaarden. We gaan uitwerken op welke trajecten ingezet kan worden op deze ISV en ervoor 
zorgen dat het ambtelijk apparaat daar goed over is geïnformeerd en over de juiste instrumenten 
beschikt. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de landelijke aanpak van Rijk en PIANOo 
(Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Verder 
wordt ingezet op innovatiegerichte inkoop waarbij nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de markt 

zoveel mogelijk worden benut om tot betere oplossingen te komen.  
 
Inkoopontwikkelingen en aanbestedingen per domein 

Inkoopontwikkelingen  
Inkoopontwikkelingen die voor alle domeinen spelen, zijn: het verstevigen van de aansluiting op de 
markt door organisatie van en participatie in periodieke marktdagen, het inrichten van 
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accountmanagement, het  aanstellen van experts voor de gemeentelijk maatschappelijke doelen en het 

professionaliseren van capaciteitsmanagement. 
Verwachte Europese aanbestedingen (per domein) 

Een actueel overzicht van de aanbestedingen is terug te vinden op de Aanbestedingskalender van de 
gemeente. Een greep uit de belangrijkste aanbestedingen voor de komende periode: 
 
• Binnen het fysiek domein: 

- Europese aanbesteding voor een parkeergarage, woningen en bedrijfsruimten Trekvlietzone 1B. 
- Europese aanbesteding herontwikkeling Noordboulevard Scheveningen. 
- Europese aanbesteding tramlijn 1 Scheveningen. 

 
• Binnen het sociaal domein:  

- Aanbesteding Jeugd 2020 (in H10 verband). Hierbij wordt resultaatgericht in plaats van 
productgericht ingekocht; dit betekent een substantiële wijziging voor zowel aanbieders als de 

gemeente. 
- Aanbesteding doelgroepenvervoer, met alle vervoersvormen in één aanbesteding (zoals recent ook 

in Rotterdam is gebeurd). Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de expertise van de 
markt. 

- Aanbesteding Wmo maatwerkarrangementen. In voorbereiding op deze aanbesteding wordt 
momenteel gewerkt aan een categorieplan met een integrale aanpak voor alle betreffende 
productgroepen. 

• Binnen het bedrijfsvoering- en dienstverleningsdomein:  
- Europese aanbesteding kantoormeubilair. 

- Europese aanbesteding hardware voor werkplekken.   
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4. Paragrafen 
4.1 Lokale Heffingen 
 
De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. In het 
coalitieakkoord 2018 - 2022 zijn de kaders weergegeven voor de lokale heffingen. In deze 
collegeperiode blijven de lokale lasten laag: 
 De OZB-opbrengsten groeien, naast een aanpassing als gevolg van inflatie, alleen door de groeiende 

stad. 

 De toeristenbelasting stijgt in 2019 met € 1 per persoon per nacht, mede ter financiering van de 
hogere uitgaven in de toeristische branche. 

 De hondenbelasting wordt met ingang van 2021 afgeschaft. 
Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale 
heffingen en over het kwijtscheldingsbeleid. Ook wordt in deze paragraaf ingegaan op de kostendekking 
van de belangrijkste gemeentelijke heffingen: de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges 
omgevingsvergunning. 

 
Inkomsten lokale heffingen 
De netto opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen voor 2017, 2018 en 2019 zijn: 
 

 
 
Onderverdeling begrote heffingen 2019 naar belastingsoort 

 
 
 
  

Belastingsoort

(bedragen x € 1.000)
Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

OZB 86.581 87.058 91.124

Afvalstoffenheffing 60.317 59.504 61.954

Rioolheffing 37.802 38.635 40.049

Hondenbelasting 1.975 2.009 2.074

Toeristenbelasting 8.231 8.018 10.876

Precariobelasting (ondergronds en woonschepen) 16.424 16.305 16.305

Totaal 211.330 211.529 222.382

40,98% 

27,86% 

18,01% 

0,93% 

4,89% 

7,33% 

OZB

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Precariobelasting

(ondergronds en

woonschepen)
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Tariefsontwikkelingen 2019  

 Als algemeen uitgangspunt geldt het wettelijk kader dat heffingen maximaal 100% kostendekkend 
zijn. Heffingen worden derhalve trendmatig verhoogd, tenzij de 100% kostendekkendheid hiermee 
wordt overschreden. Op basis van de gemeentelijke uitgangspunten bedraagt voor 2019 deze 
trendmatige aanpassing van de tarieven 3,25%. 

 De OZB-opbrengsten groeien, naast een aanpassing als gevolg van inflatie, alleen door de groeiende 
stad.   

 Voor de OZB geldt dat de marktwaardeverandering van de stad budgetneutraal in de tarieven wordt 
verwerkt. Een marktwaardeverandering van de stad is daarom niet van invloed op de totale OZB-
opbrengst.  

 De tarieven toeristenbelasting stijgen met € 1 per persoon per nacht. 
 De tarieven parkeerbelasting (parkeervergunningen en straatparkeren) worden conform het 

coalitieakkoord aangepast. 
 De tarieven afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten, binnenhavenbelasting, hondenbelasting 

en de precario voor woon- en bedrijfsschepen worden trendmatig aangepast. 

 Als algemene regel geldt dat de algemene legestarieven trendmatig worden aangepast. Voor enkele 
specifieke legestarieven (rijbewijzen, reisdocumenten, kapvergunning en kinderopvang) geldt een 
afwijkende tariefsaanpassing.  

 Vanaf 2018 zijn maatregelen doorgevoerd om de (te) hoge stand van de voorziening Bouwleges 
(bedoeld om jaarlijkse schommelingen op te vangen) af te bouwen, dit wordt in 2019 versterkt met 
een verdere tariefsverlaging. De bijstellingen worden nader toegelicht in het raadsvoorstel tot 
wijziging van de legesverordening omgevingsvergunning voor het jaar 2019. 

 De precieze belastingtarieven worden zoals gebruikelijk in het najaar aan de raad aangeboden. 

 
Kostendekkende heffingen  
Voor gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In 
onderstaande tabellen is de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2019 
inzichtelijk gemaakt. De kostendekkendheid wordt conform de regelgeving en jurisprudentie per 
verordening bepaald. 
 

Afvalstoffenheffing 2019 

Lasten (zie programma 3)  

Toegerekende lasten 63.165 

Kwijtscheldingen 7.250 

Toegerekende overhead 3.685 

Toegerekende BTW 690 

Totaal toegerekende lasten afvalstoffenheffing 74.790 

  

Baten  

Opbrengst afvalstoffenheffing 62.761 

Diverse baten (dividend, huur, boeten e.d.) 6.432 

Totale baten  69.193 

Jaartekort/onttrekking uit de egalisatievoorziening  5.597 

Dekkingspercentage  92,5% 

 
De kosten en opbrengsten worden over hele verordening van de afvalstoffenheffing huishoudelijk afval 
beoordeeld. Uitgangspunt is gedifferentieerde tarieven per huishoudtype, waarbij de 
meergezinshuishouden meer betalen, dan huishoudens met een of twee personen. Over de 
kostendekkendheid wordt opgemerkt dat er voor gekozen is: 
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 een beperkt deel van de (compensabele) btw toe te rekenen aan de afvalstoffenheffing, dus niet alle 

btw-kosten; 
 de kwijtschelding ten laste te brengen van de afvalstoffenheffing; 
 het dividend HMS als bate te verrekenen met de afvalstoffenheffing (wat leidt tot een lager tarief). 

 

Rioolheffing 2019 

Lasten (zie programma 9)   

Toegerekende lasten 36.907 

Kwijtscheldingen 30 

Toegerekende overhead  937 

Toegerekende BTW  2.657 

Totaal toegerekende lasten rioolheffing  40.513 

  

Baten   

Opbrengst rioolheffing 40.157 

Diverse baten 356 

Totale baten  40.513 

Dekkingspercentage 100% 

 
De Wet milieubeheer verplicht gemeenten om periodiek een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te 
stellen. Daarin moet worden aangegeven op welke plekken welke voorzieningen zijn of worden 
gerealiseerd, op welke wijze de gemeente inhoud geeft aan zijn zorgplichten voor afvalwater, 
regenwater en grondwater, hoe de afstemming is geregeld tussen de gemeente en het waterschap en wat 
de gevolgen voor het milieu zijn van de aanwezige voorzieningen en de in het plan aangekondigde 
activiteiten. Tot en met 2020 werkt de gemeente met het GRP voor de periode 2016-2020. De kosten 
van de invulling van de zorgtaken voor afvalwater, regenwater en grondwater en de daarmee 
samenhangende zorg voor het gemeentelijke rioleringsstelsel worden bekostigd uit de rioolheffing. De 
aanleg van nieuwe rioleringsstelsels wordt betaald uit planontwikkeling/ grondexploitatie. 
De Verordening rioolheffing 2009 is gebaseerd op het uitgangspunt dat de uitgaven volledig worden 

gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke rioolheffing. 
 
De rioolheffing in Den Haag bestaat uit twee onderdelen: een vast eigenarentarief en een aparte heffing 
voor grootverbruikers van water. Als een gebruiker meer dan 500 kubieke meter leidingwater en / of 
grondwater loost in het riool wordt een rioolheffing grootverbruik in rekening gebracht. De eerste 500 
kubieke meter is vrij, daarna wordt voor iedere volgende 500 kubieke meter afvalwater een tarief in 
rekening gebracht. Om te bepalen hoeveel water wordt geloosd wordt de geloosde hoeveelheid 
afvalwater gelijk gesteld aan het drinkwaterverbruik. Extra waterverbruik zorgt ervoor dat het 
rioleringsstelsel en gemalen hierop moeten worden aangepast, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. 
Dit rechtvaardigt een hoger tarief. Er is geen sprake van kruissubsidiëring. 
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Omgevingsvergunningen 2019 

Lasten (zie programma 13)  

Toegerekende lasten 17.285 

Toegerekende overhead 6.788 

Toegerekende BTW 0 

Totaal toegerekende lasten omgevingsvergunning 24.073 

  

Baten  

Opbrengst leges Omgevingsvergunningen 18.481 

Inkomsten taakveld excl. heffingen  500* 

Totale baten  18.981 

Dekkingspercentage  78,4% 
*Betreft bijdrage vanuit Veiligheidsregio Haaglanden 
 
De kosten en opbrengsten worden over de gehele legesverordening omgevingsvergunning beoordeeld. 
Opbrengsten uit de ene vergunning of activiteit kunnen worden gebruikt voor de dekking van kosten 
die voor een andere vergunning of activiteiten worden gemaakt (kruissubsidiëring). Om kleine 
bouwplannen haalbaar en betaalbaar te houden is in Den Haag met name sprake van kruissubsidiëring 
tussen de grote en de kleine bouwplannen.  
 
Het papieren bouwarchief wordt gedigitaliseerd. Het eenvoudig en snel digitaal toegankelijk krijgen van 
documenten is noodzakelijk en verbetert de dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij de 
behandeling van de vergunningsaanvragen.  
 
Vanaf 2018 zijn maatregelen doorgevoerd om de (te) hoge stand van de voorziening bouwleges (bedoeld 
om jaarlijkse schommelingen op te vangen) af te bouwen, dit wordt in 2019 versterkt met een verdere 
tariefsverlaging. De bijstellingen worden nader toegelicht in het raadsvoorstel tot wijziging van de 
legesverordening omgevingsvergunning voor het jaar 2019. 
 
Met deze maatregelen, zowel aan de kosten- als opbrengstenkant, wordt de omvang van de voorziening 
bouwleges de komende jaren substantieel verlaagd.  
 
Over de kostendekkendheid wordt opgemerkt dat er voor gekozen is specifieke activiteiten buiten het 
kostenverhaal te houden: 

 Het aanpassen van bestemmingsplannen naar aanleiding van bouwaanvragen. 

 De kosten van (compensabele) BTW. 

 De kosten van het juridisch advies in het proces omgevingsvergunning, behalve voor de kap- en 
uitwegvergunning.  

 
Het overzicht gemeentelijke tarieven bevat een totaaloverzicht van de kostendekking van de 
gemeentelijke heffingen. 
 
In Den Haag zijn de leges voor een omgevingsvergunning, activiteit kappen (kapvergunning) altijd laag 
gehouden om de drempel om een kapvergunning aan te vragen zo laag mogelijk te houden. In het 
coalitieakkoord 2018-2022 ‘Den Haag, Stad van kansen en ambities’ is afgesproken dat deze leges 
verhoogd worden, zodat de vergunning nog zorgvuldiger getoetst kan worden (RIS299794). De leges 
voor de aanvraag van een kapvergunning worden daarom verhoogd. De verhoging vindt stapsgewijs 
plaats: € 50 in 2019, € 62,50 in 2020 en € 75 in 2021. 
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Bewoners: betaalbaar wonen  

 
Ontwikkeling OZB woningen  
Conform het coalitieakkoord groeien de OZB-opbrengsten, naast een aanpassing als gevolg van inflatie, 
alleen door de groeiende stad. Den Haag blijft daarmee één van de laagste van alle grote gemeenten. 
Wanneer door marktontwikkelingen de WOZ-waarde van de woningen in Den Haag verandert, wordt 
dit in de OZB tarieven gecompenseerd. Marktontwikkelingen hebben daarom geen invloed op de 
gemiddelde OZB-aanslag voor een woning.  
 

 
 
Ontwikkeling woonlasten 
Den Haag heeft een bestuurlijke ambitie om in de top 3 te blijven van de grote gemeenten met de 
laagste woonlasten. Woonlasten zijn: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een 
driepersoonshuishouden. Uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van het Centrum voor Onderzoek van 
de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) blijkt dat Den Haag in 2018, net als in 2015, 2016 en 
2017, de laagste woonlasten heeft van de grote gemeenten. Onderstaande grafiek toont de gemiddelde 
woonlasten per huishouden in Den Haag versus landelijk over de periode 2012 - 2018. 
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Beleidsindicatoren (Rijk)  Eenheid Actuele peildatum 

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden € 493,00 2018 

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € 546,00 2018 

 
Groei van de stad  
De stad groeit. Het aantal inwoners en het aantal huizen in Den Haag neemt toe. Hierdoor zijn er ook 
meer huishoudens die OZB betalen. Omdat er meer huizen zijn, neemt de OZB-opbrengst structureel 
toe. Bovendien groeien de OZB-opbrengsten door aanpassing als gevolg van inflatie. 
 
De toename van het aantal woningen is meer dan de afgelopen jaren. Tevens neemt de leegstand van 
bedrijfsgebouwen af. Dit heeft een positief effect op de OZB, omdat hierbij geldt dat de eigenaar en de 
gebruiker de OZB betaalt.  

Uitgaand van de meest actuele taxatiewaarden en verwachtingen is de begroting op grond van de groei 
van de stad als volgt bijgesteld: € 1,3 mln. voor 2018, €1,1 mln. in 2019 en gemiddeld € 1,3 mln. voor 
de jaren erna 
 
Kwijtschelding  
Personen met een inkomen op bijstandsniveau en zonder vermogen kunnen in aanmerking komen voor 
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. In de gemeente Den Haag is kwijtschelding mogelijk 
voor de OZB, de hondenbelasting (alleen eerste hond), de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de 
precariobelasting op woonschepen (liggeld). In de praktijk komt kwijtschelding vooral voor bij de 
afvalstoffenheffing, in 2019 is hiervoor een bedrag geraamd van € 7,25 mln. 
 
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid voor burgers blijft in 2019 ongewijzigd. Dit betekent dat de 
kwijtscheldingsnorm voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing voor eigenaren, de 
hondenbelasting en de precariobelasting op woonschepen blijft staan op de maximaal door het Rijk 
toegestane 100% van de bijstandsnorm. 
 
Ook ondernemers kunnen in Den Haag in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor privé-belastingen, zoals de afvalstoffenheffing. Voor 
belastingen die (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep is 
geen kwijtschelding mogelijk. De regeling geldt voor ondernemers die een uitkering ontvangen op basis 
van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Door het openstellen van de 
kwijtscheldingsregeling voor deze groep ondersteunt de gemeente ondernemers met voldoende 
perspectief en levensvatbaarheid in een moeilijke periode. Er zijn in Den Haag ongeveer 100 
ondernemers die een uitkering ontvangen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
en een beroep kunnen doen op de kwijtscheldingsregeling. 
 
Beleidsmatige ontwikkelingen 

 
Herwaardering onroerend goed (WOZ/OZB)  
Alle Haagse onroerende zaken worden jaarlijks gewaardeerd. De waardepeildatum ligt één jaar voor het 
kalenderjaar waarop de waarde betrekking heeft. Dit betekent dat voor de WOZ-waarde in 2019 wordt 
uitgegaan van het waardeniveau op 1 januari 2018. Dit alles is wettelijk bepaald. 
 
Compensatie OZB voor amateursportverenigingen 
Om de financiële armslag van amateursportverenigingen te vergroten en zo de toegankelijkheid van 
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sport te stimuleren, worden sinds 2011 de OZB-lasten van Haagse amateursportverenigingen 

gecompenseerd. In 2017 zijn 93 verenigingen voor de OZB-lasten gecompenseerd voor een totaal bedrag 
van afgerond € 0,2 mln. 
 
Compensatie OZB voor startende ondernemers 
De OZB-compensatie voor startende ondernemers stimuleert het ondernemerschap in de stad, en 
daarmee de lokale economie. In 2017 zijn 574 ondernemers voor de OZB gecompenseerd. In totaal is in 
dat jaar voor afgerond € 0,34 mln. gecompenseerd.  
Bedrijveninvesteringszones 
Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (zoals een winkelstraat) waar ondernemers 
samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De gemeente stelt daarvoor een heffing in 
die alle ondernemers in de BIZ moeten betalen.  
Om winkelgebieden buiten het centrum vitaal en aantrekkelijk te houden, worden winkelstraatmanagers 
beschikbaar gesteld en worden de BIZs versterkt. De BIZ is daarmee een belangrijk instrument om de 
aantrekkingskracht van winkelgebieden en bedrijventerreinen en het ondernemersklimaat in de stad als 

geheel te verbeteren. Momenteel kent Den Haag circa 20 bedrijveninvesteringszones. 
 
Precariobelasting netwerken nutsbedrijven 
Het kabinet heeft de precariobelasting op kabels en leidingen per 1 juli 2017 afgeschaft (Stb. 2017, 196). 
Voor gemeenten waaronder Den Haag die op 10 februari 2016, de datum waarop minister Plasterk van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting 
heeft aangekondigd, een precarioverordening hadden vastgesteld, geldt een overgangstermijn tot 1 
januari 2022. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat 
gold op 10 februari 2016. Voor de komende jaren kan er daarom geen trend worden toegepast op het 
precariotarief voor netwerken. Afschaffing van deze heffingsbevoegdheid betekent voor Den Haag een 
structurele inkomstenderving van ruim € 16 mln. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting. 
 
Groene leges 
In de raad van 4 november 2016 is de motie ‘Groene leges’ aangenomen waarin het college wordt 

verzocht te onderzoeken op welke wijze duurzaam (ver)bouwen kan worden betrokken bij de door de 
gemeente in rekening te brengen heffingen met als doel deze duurzame (ver)bouw te stimuleren. Deze 
politiek-bestuurlijke intentie heeft geleid tot de Regeling vermindering leges voor duurzame 
bouwplannen die in de raadsvergadering van 2 november 2017 is vastgesteld. Voor bouwplannen die 
aan bepaalde duurzaamheidsvereisten voldoen, geldt voor 2018 en 2019 een (gedeeltelijke) teruggaaf van 
de leges. 
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4.2 Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente grote tegenvallers kan opvangen. Iedere gemeente 
houdt hiervoor een algemene reserve aan. Naast de algemene reserve behoren in Den Haag ook de 
reserve grondbedrijf, de programmareserves, de centrale bedrijfsvoeringsreserve en de centrale 
onderhoudsreserves tot het incidentele weerstandsvermogen. Het structurele weerstandsvermogen 
bestaat uit de begrotingspost onvoorzien.  
 
Inleiding 
Een sluitende begroting zonder weerstandsvermogen zou betekenen dat iedere tegenvaller een probleem 
gaat opleveren als er geen even grote meevallers tegenover staan. In dat geval staan de 
begrotingsprogramma’s en daarmee het beleid van de gemeente permanent onder druk. Een 
weerstandsvermogen als financiële buffer is daarom noodzakelijk. Hoe groot die buffer moet zijn hangt 
vooral af van de risico’s die de gemeente loopt. In de algemene reserve lopen risico’s mee, die voldoen 
aan meerdere van deze criteria:  

 dusdanig onzeker vanwege lopende landelijke ontwikkelingen (herverdeeldiscussies danwel 
compensaties) op betreffende geldstromen;  

 die met wetgeving te maken hebben (niet-zijnde gesloten systemen met tarieven);  

 van dusdanig groot omvang kunnen zijn dat een programma het effect financieel niet in het 1e jaar 
kan dragen;  

 expliciet wordt besloten door het college. 

 
Behalve het aanhouden van een financieel weerstandsvermogen zijn er andere manieren om de 
financiële gevolgen van risico's op te vangen:  

 Veel gebeurtenissen zijn weliswaar onverwacht, maar doen zich zo regelmatig voor dat over 
meerdere jaren bekeken vrij goed is aan te geven wat de financiële gevolgen daarvan kunnen zijn. 
Hiervoor reserveert de gemeente bedragen in de begroting of in voorzieningen;  

 Bij investeringsprojecten is het gebruikelijk dat in de kostenraming (en het investeringskrediet) een 
post voor onvoorziene tegenvallers wordt meegenomen; 

 Risico’s kunnen beperkt worden door het afsluiten van verzekeringen, bijvoorbeeld tegen 
brandschade aan gemeentelijke gebouwen; 

 Een aantal risico’s kan voor een gedeelte worden opgevangen uit specifieke bestemmingsreserves. 
Mocht de omvang van die reserve niet toereikend zijn, dan komt de Algemene reserve weer in beeld 
als risicoafdekking.  

 
De relevante risico’s voor het weerstandsvermogen zijn de risico’s die niet of onvoldoende op een 
andere manier zijn ondervangen. Het risicoprofiel van de gemeente is voortdurend in beweging. 
Sommige risico’s worden kleiner of verdwijnen, andere risico’s manifesteren zich juist. Ook komen er 
nieuwe risico’s bij. De risicoparagraaf wordt bij voorjaarsnota, begroting en de programmarekening 
opgesteld. Om gestructureerd en transparant inzicht te bieden in de risico’s die de gemeente loopt en de 
bedragen die daarbij horen, maakt de gemeente Den Haag gebruik van een risico-cumulatiemodel. Dit 
model is de basis voor het bepalen van de wenselijke hoogte van de algemene reserve. Als een 
gebeurtenis zich zeker voordoet met negatieve financiële gevolgen (de kans is 100 procent) dan is geen 
sprake van een risico maar van een financieel tekort. Tekorten moeten in de eerstvolgende begroting 
worden opgelost. Evenzo geldt dat indien uit de omvang van de kosten duidelijk is dat de gebeurtenis 
volgens de normale boekhoudkundige afspraken met behulp van een voorziening financieel wordt 
afgedekt het risico-cumulatiemodel evenmin van toepassing is. Een risico heeft dus financiële gevolgen 
waarvan de precieze hoogte nog onduidelijk is en waarvan ook onzeker is of de gebeurtenis zich 
daadwerkelijk zal voordoen. Opname in de risicoparagraaf betekent geen automatische verrekening met 
de weerstandscapaciteit als het risico zich voordoet. In principe worden nadelen binnen een programma 
opgevangen.  
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Weerstandsvermogen 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het structurele en het incidentele weerstandsvermogen.  
 
Het structurele weerstandsvermogen bestaat uit de begrotingspost onvoorzien. De post onvoorzien moet 
een soepele uitvoering van de begroting vergemakkelijken. Het zorgt zodoende voor een beetje 
flexibiliteit. De post onvoorzien bedraagt, net als voorgaande jaren, € 0,8 mln.  
 
Het incidentele weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve, de programmareserves, de 
centrale bedrijfsvoeringsreserve en de reserve grondbedrijf. De standen van deze reserves zijn per einde 
2018 als volgt: 
 

Verwachte stand 31/12/2018 Hoogte in euro’s 

1. Algemene reserve € 54,7mln. 

2. Reserve Grondbedrijf € 60,0 mln.  

3. Programmareserves € 0,1 mln.  

4. Centrale bedrijfsvoeringsreserve € 0,0 mln. 

5. Centrale reserves onderhoud € 7,4 mln.  

Totaal € 122,2 mln.  

 
Algemene reserve 
De algemene reserve dient voor het afdekken van tekorten in de gemeentelijke jaarrekening. Hiermee 
wordt voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot onmiddellijk bezuinigen. Niet alle 
gemeenten lopen dezelfde risico’s. Het is daardoor niet mogelijk een algemene norm te stellen voor een 
eenduidige relatie tussen de algemene reserve en de risico’s. Iedere gemeente moet op basis van de 
eigen specifieke situatie een beleidslijn formuleren over het noodzakelijk geachte weerstandsvermogen. 
Inherent aan risico's is dat de precieze omvang van de mogelijke schade of kosten niet vaststaat. Dat 
komt natuurlijk vooral omdat het altijd gaat om een onzekere gebeurtenis, met navenant onzekere 
kosten. De gemeente Den Haag maakt gebruik van een risico-cumulatiemodel.  

 
Als alle risico’s worden opgeteld, wordt er uitgekomen op een benodigde algemene reserve van ca.  
€ 178 mln. Dit bedrag is afgenomen doordat de risico’s inzake de ontsluiting zuidelijk havengebied 
Scheveningen, statushouders en veilig thuis zijn komen te vervallen. De algemene reserve hoeft echter 
geen omvang van € 178 mln. te hebben. Het is zeer onwaarschijnlijk dat al deze tegenspoed 
tegelijkertijd optreedt. Er zijn allerlei scenario’s mogelijk. Het onderzoeken van alle verschillende 
scenario’s is gebeurd met het risico-cumulatiemodel. Dit werkt als volgt. In een simulatie is aan de hand 
van een kansberekening een verdeling van de risico’s gemaakt die laat zien dat het zeer onwaarschijnlijk 
is dat alle risico’s tegelijkertijd zullen optreden. Om het weerstandsvermogen te baseren op een 
zekerheidspercentage van 100 procent is dus iets té voorzichtig. Er blijft dan onnodig geld gereserveerd 
voor een statistisch erg onwaarschijnlijk scenario. In plaats van 100 procent wordt daarom gekozen voor 
een zekerheidspercentage van 95 procent. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden of een risico zich 
incidenteel of structureel voordoet. Wanneer een potentieel risico zich incidenteel voordoet, krijgt dit 
risico een wegingsfactor van 1. Wanneer een risico zich potentieel structureel voordoet krijgt dit risico 

een wegingsfactor van 1,5. Dit betekent dat het college dan 1,5 jaar de tijd heeft om een oplossing te 
vinden voor het voorgedane risico. Uit de berekening volgt dat de hoogte van het weerstandsvermogen 
€ 55,5 mln. moet zijn. Dit bestaat uit de hoogte van de algemene reserve van € 54,7 mln. en de post 
onvoorzien van € 0,8 mln.  
 
Een belangrijk voordeel van het opnemen van deze risico’s in dit model is dan ook dat rekening 
gehouden wordt met deze combinatie van kansen. Als voor ieder risico een afzonderlijke reserve zou 
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worden gevormd, zou in totaal een hoger bedrag opzij gezet moeten worden, omdat dan per afzonderlijk 

risico wordt gerekend. Rekenen met de combinatie van kansen leidt per saldo tot een lager benodigd 
weerstandsvermogen. 
 
Reserve Grondbedrijf 
De reserve Grondbedrijf is de financiële buffer voor het Grondbedrijf. De reserve is nodig om te 
verhinderen dat tekorten van het grondbedrijf de totale gemeentelijke financiële huishouding verstoren. 
Opbrengsten uit grondexploitaties worden aan deze reserve toegevoegd, verliezen uit grondexploitaties 
worden hiermee verrekend. Voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen worden 
periodiek risicoanalyses uitgevoerd. Van alle grondexploitaties worden de algemene risico’s van de 
marktontwikkelingen in beeld gebracht. Van de 40 grootste grondexploitaties worden bovendien 
specifiek naar de projectrisico’s en projectkansen gekeken. Het benodigde weerstandsvermogen wordt 
uitgedrukt in een bandbreedte. Het minimaal benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald door de 
risico’s op alle projecten te verminderen met het totaal aan kansen en de verwachte voordelen uit 
winstgevende projecten. De verwachte stand van de reserve Grondbedrijf per 31 december 2018 is € 

60,0 mln. Zie de paragraaf Grondbedrijf voor een gedetailleerde onderbouwing van de actuele hoogte 
van de reserve Grondbedrijf. 
 
Programmareserves 
Elk beleidsprogramma kent een eigen programmareserve om resultaat te verrekenen en risico’s binnen 
het programma op te vangen. In de verordening Financieel Beheer en Beleid staat de werking van deze 
reserves beschreven. Omdat op basis van het coalitieakkoord een nieuwe programma-indeling ontstaat, 
zijn de programmareserves aan het begin van deze coalitieraadsperiode opnieuw ingesteld. Conform de 
verordening zijn alle oude positieve programmareserves vrijgevallen en ingezet voor de doelstellingen 
van het nieuwe coalitieakkoord. De restantsaldi van de oude negatieve programmareserves zijn 
overgeheveld naar deze nieuwe programmareserves, waaronder de aangevulde programmareserve jeugd. 
Hierdoor is de verwachte stand van de programmareserves lager dan voorgaande jaren, namelijk per 31 
december 2018 € 0,1 mln. De reserve van programma 8 (zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid) is 
door de uit het coalitieakkoord voortvloeiende aanvulling € 0,6 mln. positief. De reserves van 

programma’s 5 (cultuur en bibliotheek), 10 (sport) en 12 (stadsontwikkeling en wonen) zijn negatief met 
afgerond respectievelijk € 0,01 mln., € 0,2 mln. en € 0,2 mln. Conform de verordening Financieel 
Beheer en Beleid komen burgemeester en wethouders met een voorstel om de programmareserve 
binnen maximaal twee begrotingsjaren (vanaf het begrotingsjaar waarin het tekort is gerealiseerd) ten 
minste op nihil te krijgen. 
 
Centrale bedrijfsvoeringsreserve 
De centrale bedrijfsvoeringsreserve is bedoeld ter verrekening van het jaarrekeningresultaat van het 
overzicht overhead (materiële en personele lasten ondersteuning primair proces), dekking van 
incidentele maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de 
bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor een 
gedetailleerde onderbouwing van de actuele hoogte en de werking van de centrale 
bedrijfsvoeringsreserve.  
 
Centrale reserves onderhoud 
De centrale reserves onderhoud zijn bedoeld voor het opvangen van eventuele tegenvallers bij 
onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven. De verwachte stand van de beide reserves 
(reserve onderhoud vastgoed en reserve onderhoud sportaccomodaties) tezamen per 31 december 2018 
bedraagt € 7,4 mln.  
 
 
  



208 
 
 

Risico’s ter berekening van de hoogte van de algemene reserve  

In de onderstaande tabel zijn de grote risico’s, de kans dat deze zich voordoen en kosten die daar mee 
zijn gemoeid, opgenomen, ter berekening van de wenselijke hoogte van de algemene reserve. Deze 
risico’s zijn geactualiseerd op basis van het coalitieakkoord 2018-2022 “Den Haag, Stad van Kansen en 
Ambities” en hieronder nader toegelicht. Om de wenselijke hoogte van het weerstandsvermogen te 
berekenen, hebben we de grootste risico’s die de gemeente loopt in beeld gebracht. 
 

 
 
Rampen en zware ongevallen  
De gemeente spaart niet voor risico's van (natuur)rampen (of ander groot onheil) die Den Haag kunnen 
treffen (watersnood, extreme weersomstandigheden, epidemieën, etc.). Hoewel de kans hierop klein is, 
is de schade die het gevolg kan zijn van een dergelijke gebeurtenis aanzienlijk, zo hebben we 
bijvoorbeeld gezien bij de vuurwerkramp in Enschede. Doordat de kans op een dergelijke ramp klein is, 
is het effect op het benodigde weerstandsvermogen beperkt.  
Kans: 1%  
Bedrag: € 63,5 mln.  
 
Eigen risico verzekeringen 

De gemeente heeft een hoog eigen risico op verzekeringspolissen afgesloten, omdat dit per saldo 
financieel voordeliger is. Deze keuze bevat desalniettemin een risico. Wanneer zich verschillende 
calamiteiten tegelijk voordoen is de totale eigen bijdrage van de gemeente hoger dan in de reguliere 
begroting kan worden opgevangen. Bovendien heeft de gemeente ervoor gekozen de fraude- en 
berovingsverzekering in eigen beheer te nemen omdat de premie hiervan niet opweegt tegen het risico. 
Het maximale risico dat de gemeente loopt is € 5,4 mln. De kans dat zich dit risico voordoet is klein.  
Kans: 10%  
Bedrag: € 5,4 mln.  
 
Grote projecten  
De gemeente loopt bij omvangrijke (ruimtelijke) fysieke projecten en ict-projecten risico's. We proberen 
deze risico’s allereerst te minimaliseren door erop te sturen dat de risico’s niet optreden in projecten. 
Ook wordt in het projectbudget extra geld beschikbaar gesteld om risico’s te kunnen dekken als deze 
zich voordoen. De raad kan kiezen een project aan te wijzen GRIP project. Voor deze projecten wordt 
ieder halfjaar een voortgangsrapportage aangeboden.  
 
We illustreren de geschetste werkwijze aan de hand van twee grote projecten:  
Spuikwartier. In november 2014 heeft de gemeenteraad besloten tot ontwikkeling van het Spuikwartier. 
In het raadsbesluit is de strategie opgenomen hoe risico’s voor deze gebiedsontwikkeling worden 
beheerst. Voor risico’s die desondanks optreden is bij dit besluit € 23,5 mln. weerstandsvermogen 

Risico's met een incidenteel karakter Domein Kans Bedrag Weging Max. bedrag

1 Rampen en zware ongev allen Bestuur 1 % 63.500 1 63.500

2 Eigen risico v erzekeringen Bestuur 1 0% 5.400 1 5.400

3 Grote Projecten Fy siek 25% 25.000 1 25.000

Risico's met een structureel karakter

4 Stijging marktrente Bestuur 1 0% 5.000 1 ,5 7 .500

5 Risico jeugdhulp Open-einde-regeling en VT Sociaal 7 0% 1 0.000 1 ,5 1 5.000

6 BTW-compensatiefonds Bestuur 35% 1 0.000 1 ,5 1 5.000

7 BTW sport Bestuur 50% 3.7 00 1 ,5 5.550

8 Afname WSW i.r.t. rijksbijdrage Sociaal 50% 2.000 1 ,5 3.000

9 Transitiev ergoeding SW Sociaal 60% 600 1 ,5 900

1 0 WMO Open-einde-regeling Sociaal 60% 25.000 1 ,5 37 .500

Totaal * € 1 .000 1 7 8.350
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beschikbaar gesteld. De raad wordt o.a. via de GRIP-rapportages op de hoogte gesteld van het verloop 

van de uitgaven, de risico’s en de reserves.  
Rotterdamse Baan. Bij vaststelling van het project is een budget onvoorzien opgenomen voor 
verwervingskosten, bouw- en overige kosten. Tevens is € 19 mln. beschikbaar gesteld binnen het 
projectbudget als reductie van de kans op eventuele overschrijdingen. De raad wordt o.a. via de GRIP-
rapportages op de hoogte gesteld van het verloop van de uitgaven, de risico’s en de reserves.  
Den Haag stuurt met deze toegelichte methodiek op het tot een goed einde brengen van grote 
projecten. Dit biedt geen absolute zekerheid, er is altijd een mogelijkheid dat meer tegenvallers (of 
meevallers) ontstaan op individuele grote projecten. Dat kunnen bouwkosten betreffen, maar ook de 
gevolgen voor de exploitatie van nieuwe voorzieningen. Als extra maatregel nemen we daarom een 
risico op voor grote projecten in het weerstandsvermogen van de gemeente Den Haag.  
 
De investeringsportefeuille bedraagt na de jaarrekening 2017 ongeveer € 950 mln. (hiervan wordt 
ongeveer € 675 mln. met gemeentelijke middelen gefinancierd en ongeveer € 275 mln. met bijdragen 
van derden).  

De kans op optreden van dit risico is gewaardeerd op 25%. De omvang van het risico bij optreden 
wordt gewaardeerd op € 25 mln. Een aantal grote fysiek ruimtelijke projecten nadert zijn voltooiing. 
Deze projecten kennen een verhoogd risicoprofiel in combinatie met een geringe risicobuffer binnen de 
projecten zelf. De verwachting is dat deze projecten binnen het bestaande budget kunnen worden 
afgerond. Desalniettemin dient de gemeente rekening te houden met een mogelijke tegenvaller op deze 
projecten. Door met dit risico rekening te houden blijft de gemeente financieel deugdelijk, terwijl 
tegelijker tijd op voorhand geen onnodig beslag op de schaarse beschikbare middelen hoeft te worden 
gelegd.  
Kans: 25%  
Bedrag: € 25 mln.  
 
Stijging marktrente  
De gemeente sluit langlopende lenigen af ter financiering van investeringen. Ultimo 2017 had de 
gemeente ruim € 1 miljard aan langlopende leningen afgesloten. Momenteel is de rente waartegen de 

gemeente leent historisch gezien relatief laag. Als de rente stijgt, moet de gemeente meer rente betalen. 
Dit risico wordt beperkt doordat de gemeente meerdere lang lopende lineaire leningen heeft afgesloten, 
waardoor bij een rentestijging het effect daarvan vertraagd wordt. Op basis van de huidige 
verwachtingen blijft de rente tot medio 2019 laag. Daarnaast drukt de voorgenomen verkoop van Eneco 
in de eerste jaren de gemeentelijke financieringsbehoefte. Ondanks deze risico beperkende maatregelen 
en omstandigheden, dient de gemeente rekening te houden met een resterend risico op een stijgende 
rente. Gegeven de Haagse situatie houdt de gemeente rekening met een risico van een stijging van de 
rente over de gemeentelijke leningenportefeuille van 0,5 procentpunt.  
Kans: 10%  
Bedrag: € 5 mln. structureel  
 
Risico jeugdhulp Open-einde-regeling en Veilig Thuis 
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid van de jeugdhulp overgenomen van het 
Rijk. Dit is gepaard gegaan met een budgettaire korting. Het macrobudget voor jeugdhulp blijkt sinds 
2017 te weinig voor Den Haag te zijn. Meerdere gemeenten hebben te maken met tekorten op de 
jeugdhulp en dit is onderwerp van gesprek tussen gemeenten, de VNG en het Rijk. Daarnaast voert het 
Rijk momenteel onderzoek uit naar de werking van het verdeelmodel waarmee het budget over de 
gemeenten wordt verdeeld. Dit verdeelmodel pakt voor veel gemeenten nadelig uit.  
De gemeente ziet het gebruik van jeugdhulp groeien. Het gebruik van gespecialiseerde jeugdhulp is 
gegroeid van € 84 mln. in 2016 naar € 93 mln. in 2017. Dit heeft in 2017 o.a. geleid tot een nadeel van 
€ 14 mln. Dit nadeel is door de nieuwe coalitie opgelost door de gemeente financiën voor €14 mln. te 
compenseren en daarmee de balans op nul te krijgen voor 2017.  
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Daarnaast is voor de komende jaren € 16 mln. uitgetrokken voor 3 jaren ( 2018-2020) om tekorten in 

de toekomst te voorkomen door met name te investeren in preventieve maatregelen.  
Voor 2018 wordt een verdere groei van jeugdhulpgebruik verwacht naar maximaal € 109 mln. De groei 
is deels (circa € 5 mln.) een onvoorzien gevolg van de harmonisatie van regionale tarieven in 2018. De 
harmonisatie houdt in dat het aantal producten en bijbehorende tarieven aanzienlijk is beperkt en een 
overzichtelijk productenaanbod is ontstaan. De jeugdhulp is een openeinde regeling; we hebben als 
gemeente de plicht om jeugdhulp en -ondersteuning te bieden.  
De prognoses van het inkoopbureau H10 zijn verbeterd t.o.v. voorgaande jaren, maar blijven onzeker. 
Er is geen actueel zicht in bijvoorbeeld de achterstallige declaraties van jeugdhulpaanbieders; voor Den 
Haag zijn dat er 200. De gemeente heeft in 2018 een taskforce Jeugd en Wmo opgericht om grip te 
krijgen op de declaraties, de kosten, de groei van de aantallen etc. tussentijds, en om daarmee de 
informatievoorziening gedurende het jaar te verbeteren. Sturing op kosten is het ultieme doel.  
De jeugdhulp blijft in beweging. Zo wordt er in de komende jaren gewerkt aan nieuwe 
meerjarencontracten voor jeugdhulpaanbieders, waarbij de focus ligt op kwaliteit, het verlagen van 
bureaucratie en resultaatsturing. Ook wordt de samenwerking met de aanpalende terreinen, waaronder 

Wmo en onderwijs, versterkt, waardoor er ontschot gewerkt kan worden en een soepele overgang naar 
volwassenheid mogelijk wordt gemaakt. Op rijksniveau vinden ook nog ontwikkelingen plaats. 
Daarnaast is in het coalitieakkoord € 1 mln. beschikbaar gesteld voor de toegenomen meldingen van 
jeugdigen in het kader van Veilig Thuis in 2018. Met de aanscherping van de Wet Meldcode en de 
radarfunctie Veilig thuis wordt de taak van Veilig thuis verder geïntensiveerd. Omdat de precieze 
gevolgen van de aangescherpte meldcode - die in 2019 ingaat - nog onduidelijk zijn, blijft een risico 
overeind vanwege het open-einde-karakter van de taakuitvoering. De gemeente Den Haag voorspelt 
een verdere toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig 
thuis. Veilig Thuis is voor de afhandeling van de meldingen gebonden aan wettelijke termijnen. Door 
de toename van de meldingen komt het halen van de wettelijke termijnen onder druk te staan. De grote 
toestroom van meldingen en het toegenomen aantal “terugmeldingen”- vanwege krapte en te weinig 
expertise - zorgt in de keten ook voor het verder oplopen van wachttijden voordat onderzoek en 
overdracht naar derden start (bijvoorbeeld het CJG). Verder geldt dat, na afsluiting door Veilig Thuis, er 
een wachtlijst is in de rest van de keten. Dit zorgt voor extra activiteit bij Veilig Thuis en ook meer 

“terugmeldingen”. Ook de bijdrage van het Rijk aan de regio is naar verwachting te gering voor de 
impact van de aangescherpte wet. Indien het risico zich voordoet, zal dit in 2019 aan de orde komen. 
Kans: 70% 
Bedrag:  € 10 mln. structureel 
 
Btw-compensatiefonds  
Het Rijk heeft een maximum gezet op het btw-compensatiefonds. Bij een aantrekkende economie, bij 
meer uitbestedingen of bij grote investeringen van gemeenten, is de kans reëel dat de gemeenten meer 
btw bij het Rijk declareren dan er in het btw-compensatiefonds zit. Het Rijk dekt dat tekort op het btw-
compensatiefonds dan met een uitname uit het gemeentefonds. Het maximale risico voor alle 
gemeenten samen schatten we op 10% van het btw-compensatiefonds van € 2,3 miljard. Het Haagse 
aandeel daarvan is 4,5%. Waarmee het Haagse aandeel op afgerond € 10 mln. komt.  
Kans: 35%  
Bedrag: € 10 mln. structureel  
 
Btw Sport  
Den Haag is een stad die relatief veel investeert in sportvoorzieningen. Momenteel valt het ter 
beschikkingstellen van sportaccommodaties door gemeenten onder het lage Btw-tarief van 6% als sprake 
is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Hierdoor hebben gemeenten op dit moment nog 
recht op aftrek van voorbelasting voor de kosten die toerekenbaar zijn aan het ter beschikkingstellen van 
sportaccommodaties. Dit recht op aftrek vervalt per 1 januari 2019 omdat het nieuwe kabinet heeft 
besloten als gevolg van het arrest van het Europese Hof van Justitie (Bridport and West Dorset Golf 
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Club) de Europese Btw-sportvrijstelling te implementeren in de Nederlandse wetgeving. Het gevolg 

hiervan is dat door de gemeente betaalde BTW op haar inkopen gerelateerd aan sport een kostenpost 
vormt. De Btw-maatregel in de gemeentelijke sport-begroting leidt tot een kostenpost van € 3,7 mln. 
Momenteel bestudeert de wetgever de gevolgen. Daarnaast is ook nog niet duidelijk of Den Haag 
mogelijk aanspraak maakt op compensatie.  
Kans: 50%  
Bedrag: € 3,7 mln. structureel  
 
Afname WSW in relatie tot rijksbijdrage  
De Wet op de Sociale Werkvoorziening is in 2015 opgegaan in de Participatiewet. Hierdoor komen er 
geen nieuwe instroom WSW-ers meer en daalt het aantal WSW-ers als gevolg van overlijden, 
pensionering en overige uitstroom geleidelijk. Hiermee samenhangend daalt ook de rijksbijdrage. Het 
risico bestaat dat deze daling van de rijksbijdrage sneller verloopt dan de afname van het aantal WSW-
ers. Met de intensiveringen uit het coalitieakkoord 2018-2022 schatten we het financiële effect van dit 
risico in op € 2 mln. structureel.  

Kans: 50%  
Bedrag: € 2 mln. structureel  
 
Transitievergoeding SW  
Transitiekostenvergoeding betreft een aanpassing van het ontslagrecht in de private wet- en regelgeving. 
Dit houdt in dat na twee jaar ziekteverzuim, een sw-medewerker nu recht heeft op een transitiekosten-
vergoeding om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten. Berekening van 1 jaar laat een 
relatief “oude” populatie (62-64 jaar) zien, en laat zien welke werknemers straks recht hebben op een 
ontslagvergoeding van ongeveer € 53.000, zonder nog uitzicht te hebben op een nieuwe arbeidsplek. Er 
is nog geen zicht op aangepast beleid om deze situatie te kunnen beperken, maar het betreft wel een 
wettelijke maatregel. De jaarlijkse kosten worden geschat op € 0,6 mln. Momenteel ligt bij de Tweede 
Kamer een wetsvoorstel om werkgevers met terugwerkende kracht te compenseren voor uitbetaalde 
transitievergoeding.  
Kans: 60%  

Bedrag: € 0,6 mln. structureel  
 
Wmo Open-einde-regeling  
In het regeerakkoord staat het voornemen om de eigen bijdrage van de Wmo te beperken tot € 17,50 
per 4 weken. Dit ongeacht het inkomen van de aanvrager. Dat is een wezenlijke verlaging van de 
huidige eigen bijdrage. De huidige eigen bijdrage vormt geen belemmering om Wmo aan te vragen bij 
degenen die daaraan behoefte hebben. Het gevolg van deze verlaging is dat ook een beroep op de Wmo 
gedaan zal worden door mensen die soortgelijke zorg uitstekend zelf kunnen regelen en betalen. Het 
risico van een aanzuigende werking is groot. 
 
De verlaging van de eigen bijdrage kan daarom niet alleen leiden tot minder inkomsten – waarvan de 
gemeenten maar de helft gecompenseerd krijgen – maar ook tot een forse stijging van de Wmo-
uitgaven, zeker wanneer de bekendheid hiermee toeneemt als landelijk de eigen bijdrage zo sterk wordt 
verlaagd. Goede berekeningen voor de gevolgen bestaan nog niet. Tot heden is niet bekend hoe het 
Rijk wil garanderen dat de verlaagde eigen bijdrage van € 17,50 per maand van de Wmo geen 
aanzuigende werking zal hebben. Er zou op 24 mei afgesproken worden welke vorm die verlaagde eigen 
bijdrage van € 17,50 per maand zal krijgen. VNG en Minister zijn het echter niet eens geworden over 
de vormgeving van de verlaagde eigen bijdrage. 
In het Interbestuurlijk Programma heeft het Rijk weliswaar toegezegd dat er ‘geen open einde’ zou 
komen voor de gemeente. Die toezegging is echter niet te vinden in de conceptregeling voor de eigen 
bijdrage. Zodra er meer duidelijkheid is over het Rijksbeleid rond de eigen bijdrage zal het geheel 
moeten worden bezien, inclusief de financiële consequenties. Als de verlaagde eigen bijdrage 
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bijvoorbeeld € 1 miljard landelijk gaat kosten door een aanzuigende werking dan betekent dat voor Den 

Haag grofweg € 25 mln..  
Kans: 60%  
Bedrag: € 25 mln. structureel 
 
Financiële kengetallen 
De gemeente dient te beschikken over een structureel sluitende begroting. Dat is de enige wettelijke 
norm. De begroting is dan materieel en reëel in evenwicht. De gemeente kan dan aan de bekende 
financiële verplichtingen voldoen, zonder aanvullende maatregelen te treffen. De gemeente Den Haag 
voldoet aan deze verplichting. Daarnaast worden door het BBV nog meerdere kengetallen 
voorgeschreven om op te nemen in de begroting om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de 
financiële “gezondheid” van de gemeente. Deze financiële kengetallen zullen altijd in samenhang 
moeten worden bezien. De kengetallen zijn daarom gezamenlijk opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen. Deze kengetallen zijn in de eerste plaats bedoeld om inzicht te geven aan de 
gemeenteraad in de financiële positie. Er bestaan geen wettelijke normen. In de onderstaande tabel zijn 

de voorgeschreven financiële kengetallen opgenomen. De meerjarige kengetallen zijn ontleend aan een 
geprognosticeerde balans, welke extracomptabel tot stand is gekomen. 
 

 
 
Netto Schuldquote  
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen. De komende jaren neemt de netto schuldquote van de gemeente toe. Dit komt omdat de 
gemeente geld aantrekt voor de uitvoering van investeringsprojecten en door verstrekte leningen aan 
enkele verbonden partijen/derden. Om deze leningen te kunnen verstrekken heeft de gemeente geld op 
de kapitaalmarkt geleend. Deze leningen zijn één op één door verstrekt aan de verbonden partij. Voor 
een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.  
 
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen aan derden)  
De gemeente leent geld voor de financiering van de eigen activiteiten. Om een goed beeld te krijgen 
van de omvang daarvan, wordt de totale financiering gecorrigeerd voor de leningen die de gemeente 
aan derden verstrekt. De gemeente leent de komende jaren meer voor de financiering van de eigen 
investeringen. De Haagse bevolking groeit elk jaar verder, en de gemeente wil de dienstverlening aan 
haar burgers, ook de nieuwe, op z’n minst op hetzelfde niveau handhaven. Hierbij horen grote 
investeringen die deels met geleend geld worden betaald. Daarnaast nemen door de uitvoering van het 
voorgenomen beleid de bestemmingsreserves af. Het betekent dat het voorgenomen beleid wordt 
uitgevoerd, maar ook dat de behoefte aan externe financiering toeneemt. Omdat tegenover de leningen 
voorzieningen staan waar de stad meerdere jaren profijt van heeft en de bijbehorende financieringslast 
adequaat gedekt is, vindt de gemeente de toename van de netto schuldquote aanvaardbaar.  
 
Solvabiliteitsratio 

jaarrekening 

2017

begroting 

2018

begroting 

2019

begroting 

2020

begroting 

2021

begroting 

2022
Netto schuldquote 45,92% 58,46% 62,26% 65,72% 68,48% 68,73%
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor 

alle verstrekte leningen)
37,27% 49,92% 54,09% 58,68% 61,58% 61,97%

Solvabiliteitsratio 27,36% 23,23% 21,37% 20,85% 20,94% 20,33%
Structurele exploitatieruimte -0,11% 1,70% -4,80% 0,20% -0,10% 0,10%
Grondexploitatie 2,67% 3,05% 3,08% 3,05% 3,06% 3,07%
Belastingcapaciteit 81,09% 76,35% 76,84% 76,48% 76,35% 76,35%
EMU-saldo (in dzd. Euro's) -213.969 -194.753 -210.000 -124.000 -65.000 -2.000 
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De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het bezit op de balans gefinancierd is door het 

eigen vermogen. Solvabiliteit is een term uit de bankwereld. De solvabiliteit geeft aan in welke mate 
een bedrijf zijn langlopende schulden kan terugbetalen. Dat is voor een bank belangrijk bij zijn beslissing 
om een bedrijf al dan niet een langlopende lening te verstrekken. Hoe meer eigen vermogen een bedrijf 
heeft, hoe hoger de solvabiliteit. Als dat bedrijf dan verlies maakt, komt de terugbetaling van de 
langlopende lening niet in gevaar omdat dat verlies ten koste gaat van het eigen vermogen van het 
bedrijf. Als dat bedrijf verlies blijft maken, is er een bepaalde solvabiliteit nodig om dat bedrijf te 
kunnen liquideren zonder de terugbetaling van de lening in gevaar te brengen. 
 
Bij de gemeente heeft de solvabiliteit als losstaand getal een beperkte betekenis. De kredietwaardigheid 
van de gemeente wordt niet bepaald door de solvabiliteit en de gemeente kan niet worden geliquideerd. 
Illustratief is dat het Rijk nooit zijn eigen solvabiliteit berekent. De minister van Financiën bevestigde 
dat nog op 2 juli jl. (Kamerstuk 31.865; nr. 117, blz. 27): “In principe kunnen de gebruikelijke financiële 
kengetallen van balansen zoals liquiditeit en solvabiliteit afgeleid worden uit de overheidsbalans. Hierbij 
zij aangetekend dat de betekenis van financiële kengetallen bij overheden anders kan zijn dan bij 
bedrijven. Zo hebben overheden de mogelijkheid om bijvoorbeeld in de toekomst de belastingen te 
verhogen (een post die niet geactiveerd wordt op de overheidsbalans).” En (idem, blz. 53): “Voor de 
overheid is het wenselijk om inzicht te hebben in de mate waarin zij zowel op lange termijn als op korte 
termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Op dit moment wordt de solvabiliteit gewaarborgd door 
de houdbaarheidssommen van het Centraal Planbureau. Deze bieden inzicht in de langetermijn-
houdbaarheid van de overheidsfinanciën zodat de politiek daar op kan sturen.” Wat de 
‘houdbaarheidssommen van het CPB’ voor het Rijk zijn, is een structureel sluitende begroting in 
combinatie met een onderbouwd weerstandsvermogen voor gemeenten. Den Haag beschikt over een 
structureel sluitende begroting en een middels een risicocumulatiemodel onderbouwd 
weerstandsvermogen. Dat biedt het beste inzicht in de lange termijnhoudbaarheid van de gemeentelijke 
financiën, zodat de gemeente het beste daarop kan sturen. 
 
De gemeentelijke solvabiliteit vertoont de afgelopen jaren een dalende tendens. Dit is het gevolg van 
bewust beleid. Een deel van het gemeentelijk vermogen bestaat uit bestemmingsreserves. Deze reserves 

zijn gevormd om het onderliggende beleid uit te voeren. Als dit beleid vervolgens wordt uitgevoerd, 
nemen deze reserves af. Uit de reserves worden incidentele impulsen gedekt. Hierdoor ontstaan geen 
tekorten op het moment dat de betrokken reserves zijn uitgeput. Anderzijds neemt de schuld van de stad 
toe doordat geïnvesteerd wordt in de fysieke infrastructuur (wegen, fietspaden, scholen en overige 
voorzieningen) van de stad. Deze voorzieningen worden op de balans geactiveerd en vervolgens af 
geschreven over de gebruiksduur. Om deze investeringen te kunnen betalen worden leningen afgesloten. 
Natuurlijk zijn de daaraan verbonden rente- en afschrijvingslasten van een adequate dekking voorzien, 
waardoor de begroting sluitend blijft. 
 
Door het uitputten van de reserves neemt de solvabiliteit van de gemeente af. Een hoge reservepositie 
aanhouden zonder dat deze onderbouwd kan worden door onderliggende risico’s of toekomstige 
verplichtingen impliceert dat teveel geld op de plank blijft liggen. Ter illustratie het volgende voorbeeld. 
Het balanstotaal van de gemeente bedroeg per 31 december 2017 € 2,7 miljard. Stel dat er een 
solvabiliteitseis van 30 procent aan gemeenten werd gesteld. Dan zou het gevolg zijn dat de gemeente € 
810 mln. aan reserves moet aanhouden en dat deze niet beleidsmatig ingezet mogen worden. Met 
andere woorden: het geld blijft op de plank liggen. Dat is onwenselijk. Kortom, daarom werkt 
solvabiliteit bij gemeenten, en de overheid in het algemeen, anders dan bij het bedrijfsleven. Wel schrijft 
het VNG een signaalwaarde voor van een gewenste solvabiliteit van 20 procent. Hier voldoet de 
gemeente de komende jaren aan. Wel loopt, zoals gezegd, de solvabiliteit meerjarig iets terug. Vanwege 
een aantal nuancering is dit te billijken. De mogelijke opbrengsten van een verkoop van Eneco zijn niet 
meegenomen in de prognose, maar zullen wanneer de verkoop plaats vindt wel een grote invloed 
hebben op de gemeentelijke solvabiliteit. Daarnaast moet, zoals bovenbeschreven, in ogenschouw 



214 
 
 

worden genomen dat het uitputten van de reserves als gevolg van bewust beleid de dalende trend 

veroorzaakt en dat de solvabiliteit altijd in relatie met de andere kengetallen bezien moet worden.  
 
Structurele exploitatieruimte  
Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft inzicht in welke mate de structurele lasten van de 
gemeente gedekt zijn door structurele baten. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten 
deels uit structurele middelen worden gedekt. Een negatief percentage betekent dat structurele lasten 
deels uit incidentele baten worden gedekt. Den Haag heeft voor de komende jaren een structureel 
sluitende begroting. Met ingang van 2023 is zelfs sprake van een bescheiden begrotingsoverschot. De 
structurele baten zijn daarmee voldoende om de structurele lasten te dekken. 
 
Grondexploitatie  
De gemeente ziet grondexploitaties als een waardevol instrument om er voor te zorgen dat de stad zich 
blijft ontwikkelen in de gewenste vorm. Aan grondexploitaties zitten risico’s. Den Haag beperkt deze 
risico’s zoveel mogelijk door voorziene verliezen aan de voorkant af te dekken en eventuele winsten pas 

te verantwoorden als het voldoende zeker is dat deze zich voordoen. Deze systematiek is uitgebreid 
toegelicht in de paragraaf grondbeleid. Desalniettemin blijft er een restant risico. Daarbij kan als 
vuistregel gehanteerd worden dat hoe groter het aandeel van de grondexploitaties is ten opzichte van de 
totale gemeentelijke begroting hoe groter de impact is als het risico zich voordoet. Uit het kengetal 
blijkt dat de waarde van de grondexploitaties bij de gemeente Den Haag relatief een gering deel van de 
totale baten vormen. De inzichten uit de nieuwe meerjarenprognose grondexploitaties zijn te vinden in 
de paragraaf grondbeleid van deze begrotingen.  
 
Belastingcapaciteit  
Het kengetal belastingcapaciteit geeft weer hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde van alle gemeenten. Een belastingcapaciteit van 100% betekent 
dat de woonlasten exact het landelijk gemiddelde zijn. Een lager percentage dan 100% betekent dat de 
woonlasten per huishouden lager zijn dan het landelijke gemiddelde. Den Haag heeft met een 
percentage van 76% lage woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit past binnen het 

streven van de gemeente om de woonlasten zo laag mogelijk te houden. 
 
EMU-saldo 
Het EMU-saldo is het geraamde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een gemeente, berekend op 
transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale 
rekeningen in de Europese Unie. Het opnemen van het EMU-saldo is een verplichting die wordt 
voorgeschreven door het BBV. Tot en met 2019 verwacht de gemeente een hoger EMU-tekort dan over 
de afgelopen jaren. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Dit hangt onder meer samen 
met de realisatie van het Spuikwartier en de Rotterdamsebaan. Daarnaast is de uitvoering van het 
incidentele beleid uit het coalitieakkoord voor deze jaren voorzien. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor 
dat het tekort in deze jaren toeneemt. Het landelijke beeld is dat in de realisatie het EMU-saldo 
doorgaans lager is dan het begrote saldo. Na 2021 lijkt het EMU-saldo af te nemen. Voor een belangrijk 
deel komt dit doordat de (vervangings)investeringen voor die jaren nog niet volledig in te schatten zijn. 
 
Geprognosticeerde balans  
De geprognosticeerde balans biedt inzicht in de hoofdlijnen van de effecten van de verwachte financiële 
ontwikkeling van de gemeente in de komende jaren op de balans.  
De investeringen worden deels met langlopende leningen (schulden) betaald. De langlopende schulden 
blijven onder de in de literatuur genoemde bovengrens van 130 procent van de exploitatie. Met andere 
woorden: de financiële positie van de gemeente blijft gezond. 
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Conclusie 
De gemeente kent een sluitende begroting en de uitvoeringsrisico’s zijn met het beschikbare 
weerstandsvermogen in voldoende mate afgedekt. De financieringslast van de gemeente is structureel 
draagbaar. Daarnaast kent Den Haag ten opzichte van het landelijk gemiddelde een gematigde lokale 
lastendruk. De solvabiliteit neemt iets af, maar is in deze context nog steeds toereikend. Er wordt dan 
ook geconcludeerd dat de financiële positie van Den Haag goed is. 
  

Geprognotiseerde balans
(bedragen in € 1.000)

jaarrekening 

2017

begroting 

2018

begroting 

2019

begroting 

2020

begroting 

2021

begroting 

2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa 428 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa 1.574.932 1.683.000 1.857.000 1.990.000 2.100.000 2.107.000

Financiële vaste activa 440.908 436.000 421.000 385.000 370.000 355.000

2.016.268 2.119.000 2.278.000 2.375.000 2.470.000 2.462.000

Vlo ttende activa

Voorraden 64.615 70.000 72.000 72.000 72.000 72.000

Uitzettingen/Vorderingen 322.917 309.000 282.000 274.000 272.000 273.000

Overlopende activa 257.829 274.000 263.000 265.000 267.000 265.000

Liquide middelen 2.290 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

647.651 655.000 619.000 613.000 613.000 612.000

Totaal Activa 2.663.919 2.774.000 2.897.000 2.988.000 3.083.000 3.074.000

Vaste passiva

Eigen Vermogen 728.936 644.000 618.000 617.000 632.000 615.000

Voorzieningen 149.792 153.000 138.000 128.000 120.000 109.000

Langlopende schulden 1.236.559 1.409.000 1.622.000 1.794.000 1.932.000 1.939.000

2.115.287 2.206.000 2.378.000 2.539.000 2.684.000 2.663.000

Vlo ttende passiva

Vlottende schulden 505.135 516.000 469.000 400.000 349.000 361.000

Overlopende passiva 43.497 52.000 50.000 49.000 50.000 50.000

548.632 568.000 519.000 449.000 399.000 411.000

Totaal Passiva 2.663.919 2.774.000 2.897.000 2.988.000 3.083.000 3.074.000
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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen  
 
Beleidskader 
De gemeente is verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van haar vastgoed ter uitvoering van 
bestuurlijk vastgestelde doelen. De gemeente draagt zorg voor efficiënte en gemeentebrede 
beleidsvorming op het gebied van ontwikkeling en realisatie, beheer en inzet van het gemeentelijk 
vastgoed. Het planmatig laten uitvoeren van eigenaaronderhoud is hier een belangrijk onderdeel van. 
Het streven is om aan alle panden onderhoud uit te voeren conform een éénduidige systematiek. 
Daarbij wordt in principe een strikte scheiding tussen het eigenaaronderhoud en het huurdersonderhoud 
gemaakt, conform het Burgerlijk Wetboek. De gemeente is op basis hiervan uitsluitend 
verantwoordelijk voor het laten uitvoeren en bekostigen van het eigenaaronderhoud. Daar waar de 
gemeente zelf ook gebruiker is, geldt uiteraard dat de gemeente ook het gebruikersonderhoud verzorgt. 
 
De gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt onderhouden conform de methodiek van conditie gestuurd 
onderhoud (NEN2767). In deze systematiek wordt gekeken naar de staat van de afzonderlijke 
bouwelementen. Afhankelijk van de conditie wordt er een kwaliteitsscore aangegeven van 1 (uitstekend) 
tot 6 (zeer slecht).  
 
In de op 20 februari 2014 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Nota Vastgoed’ (RIS 269126) is 
beschreven dat het streven is om voor panden die structureel onderdeel uitmaken van de 
vastgoedportefeuille de conditiescore minimaal op niveau 3 (redelijk) te krijgen en/of te houden en per 
bouwelement in te grijpen wanneer conditie 4 (matig) wordt geconstateerd. Per pand kan er afhankelijk 
van het toekomstperspectief, locatie en representativiteit op bouwdeelniveau gedifferentieerd worden in 
het kwaliteitsniveau van onderhoud. De meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s) worden per object 
periodiek geactualiseerd. 
 
Verduurzaming Meerjaren Onderhoudsplannen 
Reguliere verduurzamingsmaatregelen worden op natuurlijke vervangingsmomenten uitgevoerd zoals 
bijvoorbeeld het isoleren van een dak wanneer de dakbedekking vervangen moet worden, of vervanging 

door energiezuinigere installaties. Om een beter zicht te krijgen op de energetische conditie van een 
pand en verduurzamingsmaatregelen beter te borgen in de onderhoudsplannen worden de MOP’s 
omgezet naar Duurzame Meerjaren OnderhoudsPlannen (DMOP’s). Dit betekent dat sinds 2016 bij de 
periodieke inspecties van panden tevens de energetische staat van het pand in beeld wordt gebracht. 
Met deze informatie kunnen vanuit de DMOP verduurzamingsscenario’s onderzocht worden. In een 
periode van vier jaar hebben alle panden een herinspectie gehad en zijn de MOP’s omgezet in DMOP’s. 
Geplande onderhoudswerkzaamheden met verduurzaming als neveneffect worden gefinancierd vanuit de 
MOP, overige maatregelen die niet als onderhoud gekenmerkt worden zullen op grond van de 
begrotingsvoorschriften niet uit de onderhoudsmiddelen bekostigd worden. De DMOP ondersteunt de 
opgave het vastgoed conform de gemeentelijke doelstellingen versneld te verduurzamen. De aanpak 
staat in hoofdlijnen beschreven in de paragraaf vastgoed.  
 
Begroting 2019-2022 

Voor alle objecten die in gemeentelijk beheer zijn met een verwachte beheertermijn van minimaal vijf 

jaar is een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. Deze planning fluctueert van jaar tot jaar en wijkt 
dus altijd af van het structurele onderhoudsbudget dat elk jaar gelijk is. Onder- en overbestedingen ten 
opzichte van de begrote uitgaven zijn in zijn algemeenheid te verklaren: Met name bij grotere 
onderhoudswerkzaamheden kunnen de werkzaamheden in het lopende jaar in gang worden gezet maar 
vindt de uitvoering en facturering grotendeels plaats in het volgende jaar. Daarnaast kan op grond van 
de conditie van het betreffende element besloten worden de werkzaamheden eerder of later uit te 
voeren. Andere overwegingen bij vervroegd of uitgesteld onderhoud hebben te maken met efficiency in 
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uitvoering zodat werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. Op deze wijze wordt overlast 

bij gebruikers van panden beperkt en worden kosten bespaard. Dit geldt ook voor panden uit de 
kernportefeuille waar in het kader van verduurzaming maatwerkrapporten worden opgesteld en behalve 
onderhoud tevens geïnvesteerd wordt in verduurzamingsmaatregelen. Tot slot kan er sprake zijn van 
onvoorzien onderhoud en calamiteiten. Per pand wordt daar jaarlijks een klein bedrag gereserveerd voor 
het verhelpen van bijvoorbeeld daklekkages. Het komt echter ook voor dat elementen die normaal 
gesproken tijdens de levensduur van een pand niet vervangen hoeven worden toch gebreken vertonen 
en herstel of volledige vervanging daardoor noodzakelijk is.  
 
Door het gemeentelijk vastgoed als één complex te beschouwen, kunnen schaal- en efficiencyvoordelen 
behaald worden. Randvoorwaarden zijn dat alle middelen in de bestaande exploitatie die bestemd zijn 
voor onderhoud hiervoor beschikbaar blijven en als één budget gezien mogen worden. Om de 
systematiek goed te laten functioneren is één (gemaximeerde) gemeentebrede reserve ingesteld waarmee 
de jaarrekeningresultaten verrekend kunnen worden. De gemaximeerde bovengrens van de reserve is op 
€ 4,5 mln. gesteld. Daarmee is het onderhoud voor de komende jaren geborgd en kan ervaring met het 

nieuwe systeem worden opgedaan. In 2018 is in totaal een overbesteding t.o.v. het structurele budget 
geraamd van € 1,6 mln. Deze zal worden onttrokken aan de reserve onderhoud vastgoed. Voor de jaren 
2019-2022 wordt een in totaal een onderbesteding verwacht van in totaal € 1,5 mln.  
 
De huidige DMOP vertaald zich naar onderstaande financiële planning: 

                                                                                                                                              Bedragen x € 1.000 

Programma Onderhoudsbudget 

2019 2020 2021 2022 

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie € 144 € 168 € 147 € 170 

05 - Cultuur en Bibliotheek € 2.593 € 2.374 € 1.676 € 4.000 

06 - Onderwijs € 708 € 638 € 652 € 541 

07 - Werk en Inkomen € 377 € 211 € 748 € 266 

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid € 2.203 € 1.574 € 573 € 1.264 

09 - Buitenruimte € 466 € 370 € 265 € 286 

10 - Sport € 1.109 € 3.036 € 1.685 € 1.399 

11 - Economie € 172 € 283 € 274 € 223 

12 - Mobiliteit € 11 € 12 € 21 € 14 

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening € 229 € 211 € 256 € 265 

15 - Financiën € 267 € 293 € 74 € 229 

Overhead € 108 € 17 € 35 € 30 

TOTAAL € 8.387 € 9.187 € 6.406 € 8.687 

Structureel onderhoudsbudget € 8.537 € 8.537 € 8.537 € 8.537 

Verrekenen met Reserve onderhoud vastgoed  € 150 € -650 € 2.131 € -150 

 
Niet voor alle vastgoedportefeuilles is structureel budget in de begroting opgenomen. Het onderhoud 
van de onderwijspanden die in gemeentelijke eigendom zijn en fungeren als wissellokatie wordt 

gefinancierd uit het Onderwijshuisvestingsplan dan jaarlijks wordt vastgesteld door de Raad. Het 
Onderwijshuisvestingsplan voor 2019 wordt eind 2018 ingediend. Verder is er vastgoed ten behoeve van 
stedelijke ontwikkeling. Dit vastgoed wordt verrekend met diverse reserves welke worden gevoed door 
de huurinkomsten aangevuld met incidenteel beschikbare middelen.  
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               Bedragen x € 1.000 
Programma Onderhoudsbudget 

2019 2020 2021 2022 

13 - Stadsontwikkeling en Wonen € 1.170 € 790 € 1.123 € 814 

Verrekenen met diverse reserves € 1.170 € 790 € 1.123 € 814 

 
Planning 
De huidige bovenstaande planning zal komende jaren nog worden bijgesteld. In de huidige situatie 
wordt er bij de inspecties beoordeeld op de onderdelen onderhoud en energie waarbij de beoordeling 
op onderhoud leidend is en energie volgt. Als gevolg van de duurzaamheidsopgave zal bij de 
toekomstige inspecties meer worden gekeken naar de energie score. Hierdoor zal een verschuiving in de 
planning over de jaarschijven gaan plaatsvinden. 
 
Bijvoorbeeld: De dakbedekking van een object heeft op het onderdeel Onderhoud een conditiescore van 
2 (=goed), wat inhoud dat de dakbedekking over 15 jaar wordt vervangen. Deze dakbedekking heeft 
geen isolatie dit geeft Energetisch een conditie score van 6 (=zeer slecht), maar wordt pas aangebracht 
als de dakbedekking wordt vervangen. In de nieuwe situatie telt de energetische score zwaarder mee en 
wordt gekeken of de dakbedekking eerder kan worden vervangen bijvoorbeeld gelijktijdig met andere 
werkzaamheden aan het pand. Een en ander mede in het kader van de gemeentelijke 
duurzaamheidsdoelstellingen. Als gevolg hiervan zal de prognose over de jaren 2019-2022 hoger uit gaan 
pakken. 
 

Wegonderhoud 
Onderhoud van de wegen is noodzakelijk om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te 
garanderen. Op grond van de ‘Haagse nota mobiliteit 2010-2020’ en de ‘Kadernota openbare ruimte’ 
(RIS 249315) worden nadere prioriteiten voor het wegonderhoud gesteld. Elementen uit het 
verkeersplan zijn onder andere het concentreren van doorgaand verkeer op hoofdroutes, het bevorderen 
van het fietsverkeer en het aantrekkelijker maken van lopen door de stad. Hiermee worden, nog meer 
dan voorheen, de prioriteiten in het wegonderhoud gelegd op de belangrijkste delen van de 
weginfrastructuur. In de kadernota wordt de nadruk vooral gelegd op het afstemmen van de 
werkzaamheden in de openbare ruimte. 
 
In het Meerjarenonderhoudsprogramma ‘Wegonderhoud 2014-2018’ (RIS 265100) zijn de doelen en 
prioriteiten voor het planmatig wegonderhoud geformuleerd. Eind 2018 zal hier een actualisatie van 
plaatsvinden. Het beschikbare budget (circa €16 mln.) voor plantmatig wegonderhoud wordt 
voornamelijk gebruikt voor het onderhouden van hoofdwegen, fietspaden en drukbelopen voetpaden.  
 
Door het toepassen van risicofactoren, zoals looproutes van senioren naar zorgvoorzieningen, 
verkeersintensiteit en geluidoverlast, in combinatie met de geïnspecteerde kwaliteit van de verhardingen 
wordt het beschikbare budget besteed waar dat het meest nodig is. Het uitgangspunt daarbij is om 
zoveel mogelijk onderhoud tegelijk met rioolwerkzaamheden, herinrichtingen en werkzaamheden van 
derden, zoals HTM en Dunea, uit te voeren (Werk-met-Werk). Dat is niet alleen financieel voordeliger, 
maar zorgt ook voor minder overlast omdat de straat minder vaak opengebroken hoeft te worden. 
Wanneer het mogelijk is, worden in het reguliere onderhoud ook kleine aanpassingen betrokken die 
bijvoorbeeld voortvloeien uit burgerinitiatieven. Daar waar nog geen herinrichtingen plaastvinden 
wordt alleen de kwaliteit van de verhardingen verbeterd en in stand gehouden. 
 
Op de onderhoudsplanning van 2019 staan o.a. de Erasmusweg, Waalsdorperweg,  
de Groen van Prinstererlaan, de Hofzichtlaan en diverse locaties op de Laan van Meerdervoort. 
Daarnaast worden bij een aantal van deze projecten (o.a. de Waalsdorperweg, Weteringkade, 
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Hofzichtlaan en de Johan van Oldenbarneveldtlaan) werken gecombineerd (Werk-met-Werk). Middels 

een bijdrage uit de reserve Werk-met-Werk wordt een kwalitatieve impuls gegeven aan de 
buitenruimte. 
 
Groen 
Groen draagt bij aan de kwaliteit van leven. In de ‘Agenda groen voor de stad’ (RIS 294705) staat het 
kader voor het groenbeleid van de gemeente. In 2019 wordt de tweejaarlijkse voortgangsrapportage 
over “Agenda groen voor de stad” naar de raad gestuurd. 

In stand houden straatbomen 
 Het beleid over straatbomen is opgenomen in de nota ‘Haagse bomen’ (RIS 158380). In 2018 wordt 

deze nota geëvalueerd. De actualisatie wordt in 2019 verwacht.  

 Jaarlijks worden circa 1.100 tot 1.400 dode en zieke bomen vervangen.  

 De komende jaren wordt ingezet op het nog verder uitbreiden van het aantal straatbomen in de stad. 
Daar waar er mogelijkheden ontstaan voor extra aanplant in de vergroeningsprojecten, zullen deze 

worden benut. 

 Uit de tweejaarlijkse inventarisatie van het Haagse bomenbestand blijkt opnieuw dat een groot 
aantal populieren versneld moet worden vervangen. In 2019 gaat het om ruim 1.000 populieren. 
Deze bomen vormen een veiligheidsrisico voor de omgeving en zijn niet duurzaam in stand te 
houden. De kosten voor het vervangen van deze populieren bedragen € 2,8 mln. 

 
Klimaatadaptieve stad en extra groen 
We zorgen ervoor dat klimaatadaptatie een agendapunt is in gemeentelijk beleid en programma’s. 
Inmiddels is in onder meer de ‘Agenda groen voor de stad’ (RIS 294705), de ‘Agenda ruimte voor de 
stad’ (RIS295016 ) en het ’Gemeentelijke rioleringsplan Den Haag’ (RIS 289287) klimaatadaptatie 
opgenomen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door op plekken in de stad waar dat mogelijk 
is de ruimte groener te maken zodat het water beter wordt vastgehouden. In de periode 2019-2022 
komt er ook extra groen door het ontstenen van de buitenruimte, zodanig dat dit ook een meerwaarde 
oplevert voor klimaatadaptatie. Het streven is om ten minste 3.000 m2 per jaar te ontstenen. 
 
Daarnaast gaan we samen met de stad op zoek naar plekken om extra bomen te realiseren en het 
verbeteren van het groen. We gebruiken het groene platform www.hethaagsegroen.nl daarvoor en 
zetten dit dan ook de komende jaren door. Om invulling te geven aan vergroeningsambitie is circa € 2,5 
mln. incidenteel per jaar beschikbaar gesteld waarvan € 0,5 mln. per jaar ingezet wordt voor het extra 
reguliere onderhoud. 
 
Grote groengebieden 
Het groenonderhoud in grote groengebieden krijgt de komende jaren extra aandacht. Zo wordt in 2019 
een visie op het gebruik van het Zuiderpark opgesteld samen met het beheerplatform ‘Vrienden van het 
Zuiderpark’. Ook wordt in 2019 aan de hand van het ‘Plan van aanpak visie Denktank Scheveningse 
Bosjes en Westbroekpark inclusief Waterpartij’ (RIS 299399) gewerkt aan de in dit plan van aanpak 
benoemde quick wins en aan een beheerplan voor de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark. 
 
Stedelijke ecologische verbindingszones 
De nota ‘Stedelijke Ecologische Verbindingszones 2008 - 2018’ (RIS 159450) bevat de kaders voor het 
behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van de ecologische verbindingszones. Een geactualiseerde 
nota wordt in 2019 verwacht. In deze nieuwe nota wordt ook invulling gegeven aan de ambities van de 
‘Agenda groen voor de stad’ ten aanzien van biodiversiteit in de hele stad, daarnaast wordt in 2019 
gewerkt aan inrichtings-/beheerplannen om de kwaliteit en functionaliteit van de ecozones en 
natuurvriendelijke oevers te verbeteren. 

http://www.hethaagsegroen.nl/
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De groeninrichting wordt verbeterd door bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers aan te leggen, het 

bestrijden van exoten (o.a. de Japanse duizendknoop), het beheer van bloemrijke graslanden te 
verbeteren en de functionaliteit van ondergrondse faunapassages voor kleine (zoog)dieren te vergroten. 
De maatregelen werken direct door in betere kansen voor natuur.  
 

Regionaal groen 
De gemeente participeert in twee landschapstafels: Duin, Horst en Weide en Hof van Delfland. Voor 
beide tafels zijn uitvoeringsprogramma’s gemaakt. In 2019 en 2020 worden projecten uitgewerkt en 
uitgevoerd: 

 Voor het gebied Solleveld/Ockenburg is een visie opgesteld, die wordt dit jaar uitgewerkt in 
projecten (onderdeel Hof van Delfland). 

 Voor De Schenkzone wordt een ecologisch plan gemaakt dat ook in deze periode deels in uitvoering 
gaat (onderdeel Duin, Horst en Weide). 

 Het wandelnetwerk krijgt een update en een nieuwe kaart (onderdeel Duin, Horst en Weide). 

 Bij het Zwarte pad wordt de fiets- en wandelstructuur verbeterd (onderdeel Duin, Horst en Weide) 
 

In de periode 2019-2020 wordt verder gewerkt aan de oprichting van het Nationaal Park Hollandse 
Duinen. Naast organisatorische inbreng worden projecten passend bij de ambities van het Nationaal 
Park ingezet. Voor Den Haag gaat dat om de samenwerking met Staatsbosbeheer om de entree 
Koekamp te realiseren. Als gemeentelijke bijdrage voor het regionaal groen wordt jaarlijks € 0,5 mln. 
begroot (circa 1 euro per inwoner). 
 
Bruggen, kades, viaducten en tunnels 
De gemeente beheert en onderhoudt constructies (kades, bruggen, viaducten en tunnels) en installaties 
(beweegbare bruggen, tunneltechnische installaties, pollers en fonteinen). Naast het normale onderhoud, 
moet een aantal constructies - ook wel kunstwerken genoemd - worden vervangen als gevolg van 
veranderd, intensiever en zwaarder gebruik en/of als gevolg van het overschrijden van de levensduur.  
 

In 2017 is het Meerjarenprogramma Kunstwerken 3 (MJPK3) vastgesteld met daarin de 
Vervangingsagenda 2018-2040 en het Uitvoeringsprogramma 2018-2021 opgesteld (RIS 297826). Naast 

de vervangingen voor de komende jaren staat daarin ook de grote opgave op langere termijn beschreven 
om kademuren, bruggen, tunnels, viaducten in onze stad te renoveren of te vervangen. In 2019 wordt de 
programmering en planning van het MJPK3 herijkt, op basis van de nieuw toegekende financiële 
middelen uit het coalitieakkoord. Daarin wordt ook de programmering van de ontkluizing van het Piet 
Heinplein meegenomen. De interne voorbereidingen worden daarvoor gestart. 
 

Kades 
In 2019 wordt het MJPK3 gecontinueerd. In dat kader worden de kadevervangingen aan de 
Valkenboskade en Calandkade afgerond. In 2019 starten de werkzaamheden aan de kades van de Kleine 
Veenkade/Van Boecopkade, Prinsessewal, Suezkade, Hooigracht, Lijnbaan en Groenewegje. De 
voortgang van de projecten in het MJPK3 is afhankelijk van vergunningen, toestemmingen en 
aanbestedingen. Wanneer een project vertraagt, wordt geprobeerd een ander project te versnellen, zodat 
het programma als geheel geen vertraging oploopt. 
 

Bruggen 
Voor 2019 wordt nu de vervanging van de Hemsterhuisstraatbrug voorbereid. Vervanging van de 
overige bruggen in het MJPK3 is gepland vanaf 2020 en verder. 
 
Tunnels 
Met de grootscheepse renovatie van de Koningstunnel wordt in maart van 2019 gestart (RIS 295185). 
De verwachting is dat deze belangrijke tunnel medio november 2019 weer voor het verkeer open kan 
gaan. Na oplevering voldoet de tunnel aan de vigerende wet- en regelgeving, zijn de verouderde 
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installaties vervangen en is het dienstgebouw uitgebreid. In 2019 wordt ongeveer € 13,7 mln. besteed 

aan de renovatie. 
 
Riolering en waterzuivering  
De gemeente zorgt voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater om de 
volksgezondheid en het milieu te beschermen en wateroverlast te voorkomen. Ook houdt de gemeente 
drainagesystemen in stand. Dit is geregeld in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (GRP RIS 
289287). 
 
Voor 2019 is de verwachting dat circa 20 km riolering wordt vervangen waar circa € 19,5 mln. mee is 
gemoeid. De volgende projecten gaan van start in 2019: Erasmusweg, Laakkwartier Oost/West, 
Bezuidenhout Oost fase 2B. Projecten die doorlopen vanuit 2018 zijn de Johan van Oldenbarneveltlaan, 
Bakkerstraat en het resterende deel van de riolering in Duindorp. In 2019 worden de voorbereidingen 
gestart om in 2021 een nieuw beleidsplan te kunnen voorleggen. 
 

Interne Diensten centrum  
 
Beleidskader 
Het Intern Dienstencentrum (IDC) is onder ander verantwoordelijk voor het onderhoud van de panden 
Spui, Leyweg, Fruitweg en de stadsdeelkantoren.  
 
Ten aanzien van het onderhoudsprogramma volgt het IDC de gemeentelijke richtlijn. Het 
onderhoudsprogramma geeft per pand een beeld van de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten en de 
daarmee gepaard gaande kosten voor de komende tien jaar.  
 
Het programma bevat werkzaamheden van bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische aard. 
Ook het onderhoud aan de inventaris en aan de inrichting van het gebouw is hierin opgenomen. 
 
Duurzaamheid van de panden is een belangrijk punt, IDC volgt het gemeentelijk beleid. Wij nemen 

deel aan het programma “Verduurzamen van het Gemeentelijke Vastgoed”.  
 

Programma: Overhead Onderhoudsbudget 

2019 2020 2021 2022 

Structureel onderhoudsbudget 5.099 5.099 5.099 5.099 

Preventief/Correctief Onderhoud 2.944 2.777 2.777 2.777 

Onderhoudsprojecten 1.877 1.796 1.796 1.796 

Kapitaallasten investeringen 278 526 526 526 

Beschikbaar in investeringsprogramma (onrendabel) 1.180       

TOTAAL 6.279 5.099 5.099 5.099 
 

In bovenstaande tabel is er een onderscheid gemaakt in drie elementen: 
1. Preventief/correctief onderhoud, dit zijn de dagelijkse werkzaamheden; 
2. Onderhoudsprojecten (MOP), dit zijn werkzaamheden met een projectmatig karakter, waarbij de 

omvang > € 10.000;  
3. Kapitaallasten voortvloeiend uit investeringen van werkzaamheden met een projectmatig karakter, 

waarbij de omvang > € 50.000.   



222 
 
 

4.4 Financiering 
 
De paragraaf financiering beschrijft de leningen en de actuele ontwikkelingen op het 
financieringsgebied. Eind 2018 krijgt de gemeenteraad een overzicht van de gemeentelijke financiering, 
de liquiditeitsprognose en de op te nemen lang- en kortlopende financieringsmiddelen voor 2019.  
 
Doelstelling en functies van de Treasury 
Het treasurybeheer is gericht op het minimaliseren van de gemeentelijke rentelasten op korte en lange 
termijn en op de beheersing van rente- en financieringsrisico's.  
 
Treasuryontwikkelingen  

Langlopende leningen 
In juni 2018 is Den Haag toegetreden tot de verkopende aandeelhouders van de Enecoaandeelhouders. 
Als gevolg van een mogelijke verkoop in 2019 is niet een 20 jarige lineaire lening aangetrokken voor de 
financiering van de gerealiseerde investeringen in 2017, maar is in juni 2018 een lening van € 225 mln. 
aangetrokken met een looptijd van 1 jaar en 5 maanden tegen minus 0,31%. Door het aantrekken van 
deze lening voldoet de gemeente weer tot ver in 2019 aan de kasgeldlimiet. In afwachting van een 
mogelijke verkoop zal in 2019 worden bekeken of er nog aanvullende maatregelen genomen moeten 
worden voor de lange financieringsbehoefte.  

Korte rentes 
De rente voor leningen van 1 tot 3 maanden is negatief. In augustus is deze -0,30% tot -0,35%. 
Daardoor ontvangt de gemeente rente over de bedragen die we voor korte tijd van de banken lenen.  
 
Collateral 
Door de negatieve korte rente moet de gemeente rente betalen voor de waarborgsom die als zekerheid 
voor leningen (collateral) bij de bank is gestort. Verwacht wordt dat de tarieven voor kortlopende 
leningen tot het derde kwartaal in 2019 negatief blijven. 

Omslagrente  
Het rentepercentage voor grondexploitaties komt in 2019 uit op 1,3%, de omslagrente in 2019 op 1,5%. 
Het renteschema voor de berekening van de omslagrente is opgenomen in deze paragraaf bij het 
onderdeel interne financiering. 
 
Externe ontwikkelingen  
De economische groei zet door. In 2018 groeit, volgens de laatste cijfers van het CPB (MEV 2019, 
augustus 2018), het BBP met 2,8% en in 2019 met 2,5% (2017: 2,9%). De inflatie loopt op, maar blijft 
in 2018 (1,6%) en 2019 (2,4%) laag. De werkloosheid daalt in 2018 naar 3,9% (2017: 4,9%) en daalt in 
2019 verder naar 3,4%, het laagste niveau sinds 2001 (2017: 4,9%). Het begrotingsoverschot van de 
totale overheid (EMU-saldo) komt in 2018 naar verwachting uit op 0,7% en in 2019 op 0,9% (2017: 
1,2%). 
 

  2019 2018 

(Refi)rente (ECB) (%)* 0,00 0,00 

3-maands rente (%)* -0,20 -0,30 

10-jaars rente Staat (%)* 0,90 0,60 
* stand ultimo jaar 
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Renteontwikkelingen geld- en kapitaalmarkt  
De korte rente zal in 2019 rond het niveau van circa -0,2%/-0,3% liggen. De ECB houdt voorlopig vast 
aan haar huidige lage officiële rentetarieven. Volgens de financiële markten zal de ECB de korte rente 
pas vanaf het derde kwartaal van 2019 verhogen. De financiële markten verwachten dat de Nederlandse 
tienjaarsrente oploopt van 0,6% eind 2018 naar 0,9% eind 2019. Dit als gevolg van de hogere 
economische groei en een minder ruim monetair beleid van de ECB. 
 
Interne financiering  

Kortlopende interne financiering (korter dan 1 jaar) 
Alle bankrekeningen van de gemeente worden centraal beheerd. De Treasury voorziet in de totale 
financieringsbehoefte van de gemeente, die ontstaat uit het saldo op de bankrekeningen van de lopende 
uitgaven en inkomsten (exploitatie en investeringen).  

Langlopende interne financiering (langer dan 1 jaar) 
Gemeente Den Haag heeft de financiering centraal geregeld. Voor de gemeentelijke activa wordt bij 
het verstrekken van leningen gebruik gemaakt van het omslagsysteem. Dit houdt in dat over alle 
investeringen een gemiddelde rente wordt gerekend, de zogeheten omslagrente. Deze omslagrente 
wordt aan het begin van elk jaar vastgesteld. Het BBV schrijft dwingend voor hoe de gemeente het 
omslagpercentage moet berekenen. Uit deze berekening blijkt dat de gemeente het omslagpercentage 
moet verlagen tot 1,5 procent om aan de regelgeving te blijven voldoen. De noodzaak tot verlaging van 
het omslagpercentage komt door de aanhoudende lage marktrente en de voorgenomen verkoop van 
Eneco. Voor het begrotingsjaar 2019 is de omslagrente bepaald op 1,5%. De portefeuillerente van de 
opgenomen langlopende leningen komt uit per 31 december 2019 op 2,20% en exclusief de 
doorverstrekkingen aan derden op 1,85%.  
 
Het onderstaande renteschema geeft inzicht in de berekening van de omslagrente  

 
 
De begrote boekwaarde van de activa die integraal worden gefinancierd bedraagt per 1 januari 2019  

Renteschema (* 1.000,=)

A Externe rentelasten over de korte en lange financiering 27.963

B Externe rentebaten over de korte en lange financiering -/- (14.638)

------------------

C Saldo Externe  rentelasten en rentebaten 13.325

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -/- (2.247)

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet

worden toegerekend -/- (4.168)

------------------

(6.415)

------------------

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 6.910

D1 Toegerekende rente over eigen vermogen 10.302

D2 Toegerekende rente over vreemd vermogen 2.680

------------------

E Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente 19.892

De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag) 26.748

------------------

F Verwacht Renteresultaat op het taakveld Treasury 6.856

Inzet verwacht renteresultaat aan algemene middelen (6.856)
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€ 1,78 miljard. Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 1,12 (19.892 

mln./1,783 miljard). De gemeente rondt dit – met een marge van 0,5% - af naar 1,5% en hanteert dit 
percentage ten behoeve van de renteomslag. Doordat de aan taakvelden toe te rekenen renteomslag van 
1,5% hoger is dan de berekende renteomslag van 1,12% is er een verwacht renteresultaat dat is 
toegevoegd aan de algemene dekkingsmiddelen. Alle in de tabel gepresenteerde bedragen zijn verwerkt 
in de begroting. 
 
1.Liquiditeitspositie Lange liquiditeiten 

1a Gecontracteerde langlopende leningenportefeuille opgenomen gelden 

Leningenportefeuille opgenomen gelden 
In juni 2018 is een lening van € 225 mln. aangetrokken met een looptijd van één jaar en vijf maanden 
tegen minus 0,31% Door het aantrekken van deze lening voldoet de gemeente weer tot ver in 2019 aan 
de kasgeldlimiet. Deze nieuwe lening maakt onderdeel uit van de stand ultimo 2018 en is verwerkt in 
de gemeentelijke liquiditeitsprognose. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totale langlopend geleende bedrag, onderverdeeld in 
geleende bedragen voor eigen voorzieningen en geleende bedragen door verstrekt aan derden. De 
geleende bedragen en door verstrekt aan derden zijn met name voor Grondexploitatie Maatschappij 
Vroondaal C.V. en de St. Jacobusstichting (zie tabel verstrekte leningen aan derden per instelling). 
 

 
* In deze tabel zijn de bestaande langlopende leningen opgenomen. In afwachting van de verkoop van Eneco heeft de gemeente geen 20-jarige 
leningen afgesloten. In 2019 zal worden bekeken of er nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden voor de lange 
financieringsbehoefte.  

1b Gecontracteerde langlopende leningenportefeuille uitgezette gelden 
Op 1 januari 2019 heeft de gemeente € 162,7 mln. uitgeleend tegen gemiddeld 3,97%. Ultimo 2019 zal 
dit gedaald zijn tot € 138,4 mln. tegen gemiddeld 3,91%. In 2019 wordt € 24,3 mln. ontvangen uit 
reguliere aflossingen tegen gemiddeld 4,40%.  
 

(bedragen x € 1 mln.) Bedrag Gem. rente 

Stand per 1 januari 2019 162,7 3,97% 

Nieuwe leningen 0,0 0,00% 

Reguliere aflossingen -24,3 4,40% 

Stand per 31 december 2018 138,4 3,91% 

 
Conform de Richtlijn leningverstrekking en garantieverlening is de gemeente zeer terughoudend bij het 
verstrekken van leningen en garanties aan derden. Optreden als bankier is immers geen primaire taak 
van de gemeente. De gemeente treedt alleen op als “lender of last resort”, dat wil zeggen dat er alleen 
leningen aan derden worden verstrekt als er geen alternatieven meer zijn. Een derde moet daarbij 
kunnen aantonen dat zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de gemeente, geen financiering 
kan worden verkregen. Bovendien moet er een maatschappelijk belang bij de lening zijn. 

Bedragen x 1 mln.

Totaal 

geleend

Waarvan geleend 

voor eigen 

2018 1.358 2,03% 1.230 1,85% 128 3,67%

Nieuwe leningen 115 1,64% 115 1,64%

Reguliere aflossingen -301 0,42% -280 0,16% -20 3,91%

2019 1.172 2,02% 1.065 1,85% 108 3,63%

2020 1.096 2,20% 989 2,05% 107 3,,63%

2021 1.035 2,20% 928 2,04% 107 3,63%

2022 941 2,18% 868 2,04% 74 3,56%

Ultimo
Gem.  betaalde 

rente

Gem. betaalde 

rente

Waarvan geleend en 

doorverstrekt aan 

Gem. 

betaalde rente



225 
 
 

Onderstaande tabel geeft het totaaloverzicht van de verstrekte leningen aan derden per instelling. 

Omschrijving (x € 1.000) 
Restant per 
31/12/2019 

Restant per 
1/1/2019 

Grondexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V. 100.000  120.000  

Starterspanden C.V. 829  829  

Stichting Rijnlands Lyceum 500  1.000  

St. Jacobusstichting (Medisch centrum Haaglanden-GGD) 7.420  7.860  

Stichting pand Hoefkade (buurtcentrum ‘De Mussen’) 2.824  2.893  
Personeelshypotheekportefeuille 26.875  30.157  

TOTAAL 138.448  162.739  

 
Afloop van hoofdsommen 
Ultimo 2018 heeft de gemeente € 162,7 mln. langlopend uitgeleend tegen gemiddeld 3,97%, ultimo 
2019 € 138,4 mln. tegen gemiddeld 3,91%, ultimo 2020 € 135,9 mln. tegen 3,87%, ultimo 2021 € 133,3 

mln. tegen 3,86% en ultimo 2022 € 99,3 mln. tegen 3,80%. 
 

Uitgezette langlopende leningen per risicogroep (x € 1 mln.) Restant per ultimo 2019 

Met hypothecaire zekerheid 97 

Zonder zekerheid 41 

Totaal 138 

 
Jaarlijks wordt op basis van risico inschatting van iedere individuele lening de voorziening voor 
langlopende leningen bepaald. Deze wordt onder meer berekend op basis van de BASEL II-norm. 
Indien er 100% zekerheden zijn gesteld wordt geen voorziening gevormd. Zo nodig worden op basis van 
risico inschatting afwijkende percentages toegepast. De voorziening langlopende leningen bedraagt in 
2019 € 9,3 mln. en wordt voldoende geacht om eventuele risico’s in de portefeuille op te vangen. 

1c Gegarandeerde geldleningen 
De afgelopen decennia heeft de gemeente aan diverse maatschappelijke sectoren borgstellingen verleend 
voor investeringen in hun materiële activa. Het gaat om maatschappelijk relevante investeringen met 
een publiek belang. De gemeente Den Haag loopt risico wegens het afgeven van garanties voor 
leningen die banken aan derden hebben verstrekt. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
door de gemeente afgegeven gegarandeerde geldleningen. 
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Omschrijving (x € 1.000) Restant per 
31/12/2019 

Restant per 
1/1/2019 

Accommodaties sportverenigingen   38  

Sociaal pedagogische zorg 37  45  

Zieken- en verpleeghuizen   32  

Geestelijke gezondheidszorg/bejaardenoorden 925  1.172  

Onderwijs 4.667  4.833  

Stichting Nationaal Restauratiefonds 751  1.096  

Garantstelling grondexploitatie Vroondaal CV 20.000  20.000  

Bedrijvenschap Harnaspolder 3.333  3.333  

Achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Eigen 

Woningen 

p.m. p.m. 

Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)* p.m. p.m. 

TOTAAL 29.713  30.549  

* Toelichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): Het gaat hierbij om de garantstellingen aan rechtspersonen. Met raadsvoorstel 
411/2000 Financiering woningbouw door toegelaten instellingen heeft de raad ingestemd met een doorlopende achtervang overeenkomst met 
de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor alle in de gemeente werkzame of in de toekomst werkzame toegelaten instellingen tot 
het moment van wederopzegging. Het Waarborgfonds stelt zich onder voorwaarde (kredietwaardigheid instellingen) borg voor de 
nakomingverplichtingen van leningen van de toegelaten instellingen ( woningcorporaties). Hierdoor kunnen de corporaties goedkoper lenen. 
Indien het risicovermogen van het Waarborgfonds lager wordt dan het garantieniveau, zoals omschreven in de afgesloten overeenkomst, zal na 
eerdergenoemde borgstellingsreserve en obligo de gemeente, samen met de staat, renteloze leningen aan het Waarborgfonds verstrekken, om 
liquiditeitstekorten bij het Waarborgfonds te voorkomen. Indien er aanspraak van het WSW op basis van de genoemde achtervang wordt 
gedaan, zal dit alleen gebeuren indien het WSW onvoldoende eigen vermogen heeft, of doordat Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting voor 
sanering zorgt bij onvoldoende kredietwaardigheid van een corporatie en de achtervangovereenkomsten met het Rijk en de Gemeenten (50-
50%) anderzijds, zal zijn. Het verlies dat achtervangers kunnen lijden, is beperkt tot de rentederving over leningen die ze bij een calamiteit 
renteloos aan het WSW moet verstrekken. 

Voorziening  
Van de totaal uitstaande garanties is voor € 1,0 mln. extra zekerheid verkregen door het recht van 1e 
hypotheek (verpleeg- en zorginstellingen). Voor de overige uitstaande garanties is geen zekerheid 
verkregen, waardoor het risico in geval de gemeente wordt aangesproken hoger is. Bij de berekening 
van de voorziening is hiermee rekening gehouden. De voorziening gegarandeerde geldleningen is voor 
2019 berekend conform de systematiek die geldt bij de voorziening leningenportefeuille. Voor garanties 
die betrekking hebben op sport en zorg bestaan waarborgfondsen. Deze garanties zijn meegenomen in 
de voorziening voor € 0,1 mln. In beginsel zullen dergelijke garanties ondergebracht moeten worden bij 
het desbetreffende waarborgfonds. Is dat het geval, dan zal dit bedrag in de voorziening weer vrij 
kunnen vallen. De totale voorziening in 2019 komt uit op € 0,1 mln.  

1d Geplande Lange financieringspositie 2018 (langer dan één jaar) 
De financieringspositie ultimo 2019 is als volgt opgebouwd: 
 

Saldo ultimo 2019 (x 1 mln.) Begroting 2019 

Vaste activa:   

Investeringen 2.165 

Deelnemingen 97 

Uitgezette middelen 261 

Totaal 2.523 

Beschikbare middelen:   

Reserves en voorzieningen 692 

Opgenomen leningen (zie paragraaf 1a) 1.172 

Totaal 1.864 

Financieringsbehoefte -660 
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De lange financieringsbehoefte is sinds enkele jaren aan het toenemen. Voor de reguliere investeringen 

en aflossingen op de langlopende leningen in 2019 is reeds een langlopende lening aangetrokken met 
een uitgestelde storting (zogeheten forwards) van € 115 mln. met storting in oktober 2019. Hierna 
resteert er nog een financieringsbehoefte van € 660 mln. De invulling hiervan is afhankelijk van de 
verwachte verkoop Eneco. 
 
2. Beleggingen en korte liquiditeiten  

2a Gecontracteerde beleggingen  
 

Overzicht beleggingen (x € 1 mln.) Restant per ultimo 2019 

Beleggingen BNG Bank en Lloyds TSB bank  113 

Belegging Meewind 10 

Totaal 123 

 

De beleggingen BNG Bank en Lloyds (voormalig Fonds Uiver 2006) zijn beleggingen van de gemeente 
die voortvloeien uit de verkoop van voormalige woningbouwleningen. Deze beleggingen bestaan nog 
uit elf obligaties van de BNG Bank (triple A rating) en één obligatie van Lloyds TSB Bank (single A-
rating) en hebben een goede tot zeer goede kredietwaardigheid. In de komende 12 jaar vervallen deze 
obligaties vanwege contractuele einddata. Het gemiddelde rentepercentage is 4,35%. In 2018 zijn de 
obligaties overgegaan naar de gemeente Den Haag om de jaarlijkse beheerskosten te verlagen. De 
marktwaarde van deze beleggingen bedroeg op 31 december 2017 € 217 mln. De rente- en 
aflossingsbedragen worden opgenomen in de totale gemeentelijke liquiditeitspositie. De boekwaarde 
van de beleggingen ultimo 2019 is € 124 mln.  
 
Meewind is een fonds dat particulieren, overheden en bedrijven de kans biedt te participeren in 
duurzame energieprojecten. De gemeente Den Haag heeft vanaf 2009 een participatie in subfonds 
Zeewind van € 9,7 mln., een groot windmolenpark op het Belgische gedeelte van de Noordzee. De 
marktwaarde van Meewind op 31 december 2017 bedroeg € 14,7 mln. De gemeente verwacht in 2019 
€ 0,8 mln. dividend te ontvangen. 

Voorziening  
De beleggingen in BNG Bank en Loyds TSB Bank zijn obligaties van banken met een goede tot zeer 
goede kredietwaardigheid. Risico kan ontstaan wanneer gedurende de looptijd de kredietwaardigheid 
van een van de banken waarin is belegd onder druk komt te staan of neerwaarts wordt bijgesteld. 
Mogelijk ontstaat daardoor het risico van koersverlies bij verkoop. Dit risico wordt als klein beschouwd. 
Daarom is er geen voorziening getroffen. Voor de belegging in het windmolenpark Meewind is een 
voorziening getroffen, conform de Basel II-norm, van € 0,8 mln.  
 

Overzicht overige uitzettingen (x € 1 mln.) Restant per ultimo 2019 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 0,2 

Startersregeling Ik bouw betaalbaar (IBB) 0,2 

Totaal 0,4 

 
Om een impuls te geven aan de Haagse woningmarkt is de gemeente Den Haag voor één jaar, te weten 
1 maart 2014 tot 1 maart 2015, startersleningen gaan verstrekken. Na afloop van de looptijd van de 
leningen wordt de storting terugontvangen. 
 
Om de zelfbouw voor lagere inkomens toegankelijk te maken is de gemeente Den Haag gestart met de 
Startersregeling Ik Bouw Betrouwbaar (IBB) waarbij gebruik is gemaakt van een bestaande formule van 
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de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (Svn). In 2018 wordt € 0,225 

mln. beschikbaar gesteld voor de verstrekkingen. Na afloop van de looptijd van de leningen wordt het 
uitstaande bedrag terugontvangen. De IbbStarterslening valt onder de Nationale Hypotheekgarantie 
(NHG), waardoor geen risicovoorziening getroffen hoeft te worden. 

2b Betalingsproces 
Het verdere digitaliseren van de Haagse dienstverlening stelt hogere eisen aan de veiligheid en de 
beschikbaarheid van de gemeentelijke (onderliggende) betaalinfrastructuur. Gemeente Den Haag streeft 
er samen met de huisbank BNG Bank naar om de veiligheid van het betalingsverkeer verder te 
bevorderen. In dit kader worden voor systemen, zoals voor uitkeringen en belastingen, voorbereidingen 
getroffen, zodat automatische uitwisseling van betalingsopdrachten en rekeninginformatie via een 
beveiligde gemeente/bankomgeving rechtstreeks kan plaatsvinden. 

2c Korte liquiditeiten 
Liquiditeitsprognose 
Uitgangspunt voor de raming van de liquiditeitsprognose is de meerjarenbegroting, vertaald naar 
inkomsten en uitgaven en in het bijzonder de ontwikkelingen op grote projecten en investeringen.  
 
Schatkistbankieren  
De gemeente Den Haag heeft geen tijdelijk overtollige middelen. Ook voor 2019 en verder wordt 
verwacht dat het totaal van alle gemeentelijke bankrekeningen elke dag negatief zal blijven. De 
gemeente Den Haag heeft tot nu toe nog geen gebruik hoeven te maken van het verplicht 
schatkistbankieren. 
 
Renterisico financiering korte termijn (begrotingstotaal nog niet beschikbaar)  
Het risico op kortlopende financiering (looptijd korter dan 1 jaar) wordt beperkt door de kasgeldlimiet 
(wet financiering decentrale overheden, Fido). De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente 
kortlopend mag lenen. Een tijdelijke overschrijding van de kasgeldlimiet is toegestaan. De kasgeldlimiet 
is 8,5% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal voor 2019 is € 2.426 mln. De kasgeldlimiet voor 
2019 komt op basis daarvan uit op € 206 mln. In 2019 (en volgende jaren) verwacht de gemeente een 

liquiditeitstekort te hebben van € 206 mln. Dit tekort is gelijk aan de kasgeldlimiet.  
 
Liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet 2019 
 

 
 
Het liquiditeitstekort wordt onder andere veroorzaakt door de betaling van rente en aflossing van 
opgenomen langlopende leningen, voorgenomen reguliere investeringen (minimaal € 200 mln. per jaar) 
Afhankelijk van de renteontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt zal deze financieringsbehoefte 
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worden ingevuld met kortlopende leningen (rekening-courantkrediet, kasgeld) en langlopende leningen 

(fixe, lineair, annuïtair). Door de zeer lage korte rente wordt het verwachte liquiditeitstekort in 2019, 
met inachtneming van de kasgeldlimiet, zo veel mogelijk kort gefinancierd. Hierdoor kan de gemeente 
maximaal profiteren van de lage (en zelfs negatieve) rente. 
  
Grafiek liquiditeitsprognose meerjarenraming 2018-2022  
 

 
De liquiditeitsprognose is exclusief de verwachte verkoop Eneco en aanvullende maatregelen op basis 
van de restant financieringsbehoefte. 
 
2d Resultaat 
Rente/beleggingsresultaat  
De gemeente verwacht in 2019 op de korte liquiditeitspositie € 0,3 mln. aan rente te ontvangen. Het 
gemiddeld verwachte kortlopende tekort van € 188 mln. zal gefinancierd worden door het aantrekken 
van kortlopende leningen bij financiële instellingen en andere gemeenten tegen een verwacht 
rentepercentage van gemiddeld minus 0,15%. 
 
Voor de opgenomen langlopende leningen betaalt de gemeente in 2019 circa € 25 mln. tegen een 
gemiddelde rente van circa 2,02%. Voor de uitgezette langlopende leningen aan derden ontvangt de 
gemeente in 2019 circa € 5,5 mln. tegen een gemiddelde rente van circa 3,63%. Uit de beleggingen 
BNG Bank en LOYDS TSB Bank wordt € 7,3 mln. aan rente ontvangen. De afsluitprovisie met 
betrekking tot de derivaten, circa 0,01% rente, is verdisconteerd in het contractuele rentepercentage De 
gemeente betaalt daar geen afzonderlijk bedrag voor. 
 
Daarnaast treed de gemeente op als aandeelhouder in een aantal vennootschappen. Vanuit deze 
vennootschappen wordt een dividend verwacht van € 24,8 mln. Voor een toelichting wordt verwezen 
naar de paragraaf Verbonden partijen. 

 
3. Matching geleende en uitgeleende gelden  
De gemeente heeft een lange termijn financieringsplanning en actualiseert deze periodiek. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de verwachte ontwikkelingen in de inkomsten en uitgaven uit de 
exploitatie, investeringsuitgaven, inkomsten uit de beleggingsportefeuille en de rente- en aflossingen uit 
de leningenportefeuille. De lange termijn financieringsplanning laat zien dat de gemeente een 
financieringsbehoefte heeft. 
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4. Rentepositie 
4a Rentetypische afloop (renteherzieningsdata) van financieringen en beleggingen 
In de langlopende leningen- en beleggingsportefeuille zijn geen contractuele renteherzieningsdata 
opgenomen. Dit betekent dat gedurende de looptijd van deze langlopende leningen en beleggingen het 
rentepercentage niet wijzigt. Daardoor wordt de gemeente in de toekomst niet geconfronteerd met 
rentestijgingen of -dalingen in de huidige portefeuille.  

4b Derivaten 
Uit de lange termijn financieringsplanning blijkt dat de gemeente in 2031 een verwacht 
financieringsbehoefte heeft van circa € 1 mrd. Vanuit de verwachte renteontwikkeling in 2011 heeft de 
gemeente daarom in 2011 bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) twee derivaten afgesloten met 
een gezamenlijke nominale waarde van € 150 mln. en een vaste rente van 3,215% voor de aanvullende 
financiering tussen 2031 en 2061. De gemeente heeft hierdoor de zekerheid van lage rentekosten voor 
de herfinanciering van op dat moment langlopende leningen en voor de financiering van (grote) 
investeringen. 
 
De twee afgesloten derivaten hebben een bijstortverplichting. Bij faillissement van één van de partijen 
(gemeente of BNG) valt de bijstortverplichting tussentijds vrij, zodat de andere partij de derivaten 
zonder verlies kan afwikkelen. Maandelijks wordt het verschil tussen de actuele marktwaarde van de 
derivatencontracten (dat is de waarde op enig moment en fluctueert met de rentestand) en de 
contractuele waarde als tijdelijke waarborgsom op een aparte bankrekening gestort. De hoogte van de 
waarborgsom is afhankelijk van de hoogte van de lange rente aan het eind van iedere maand. In geval 
van verkoop of ineffectiviteit van de derivaten leidt dit bedrag tot een exploitatieresultaat. Over het 
gestorte bedrag ontvangt de gemeente de 1-maands euriborrente van de BNG. 
In 2031 komen de betaalde collateralstortingen weer terug of worden de ontvangen collateralstortingen 
weer terugbetaald. Alleen als het contract voortijdig beëindigd wordt, moet het (positieve of negatieve) 
verschil tussen de marktwaarde en de nominale waarde worden afgerekend. 

Effectiviteit derivaten 
De verwachte financieringsbehoefte tussen 2031 en 2061 is hoger dan de nominale waarde van het 
afgesloten derivaat. Dat betekent dat de bestaande derivaten effectief zijn. 
 
5. Renterisico 
5a Rentewijziging op renteresultaat 
Indien de korte rente stijgt of daalt, heeft dit onmiddellijk effect op het renteresultaat. Daling of stijging 
met 0,1% over het gehele jaar betekent minder respectievelijk meer uitgaven van circa € 0,2 mln.  
Een stijging van de lange rente heeft op de bestaande leningenportefeuille geen effect omdat deze 
rentepercentages gedurende de looptijd contractueel niet zullen wijzigen.  

5b Rentewijziging op waarde derivaat en zekerheden  
De bijstortverplichting kan, als gevolg van renteontwikkelingen, gedurende het jaar sterk fluctueren. De 
gemeente heeft geen dagelijkse collateral-afrekening (usance in de bancaire wereld) maar maandelijkse 
afrekening. De verwachting in de financiële markten is dat de lange rente zich in 2018 en 2019 op 

hetzelfde lage niveau zal begeven als in 2017. Een wijziging van de rente met 0,01% betekent een 
wijziging in de marktwaarde van de renteswap van ongeveer € 0,3 tot 0,4 mln. De verwachting is dat de 
gemeente in 2019 gemiddeld circa € 40 mln. bij de BNG als waarborgsom moet aanhouden. Daarover 
betaalt de gemeente een rentevergoeding 
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6. Kredietrisico  
Renterisiconorm financiering lang  
De wettelijke renterisiconorm ziet erop toe dat gemeenten in elk jaar slechts een deel van hun 
leningenportefeuille hoeven te herfinancieren. Door deze norm zijn gemeenten minder afhankelijk van 
renteschommelingen en wordt het renterisico over de jaren gespreid. De renterisiconorm bedraagt 20% 
van het begrotingstotaal, dus meer dan € 400 mln. De verwachte herfinancieringsbehoefte is voor 2019 
hoog. Dit komt door de aflossing van de in juni 2018 afgesloten langlopende lening van € 225 mln. voor 
1 jaar en 5 maanden. Voor de overige jaren is de herfinancieringsbehoefte minder dan € 100 mln.  
 
          (bedragen x €1 mln. ) 

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld 2019 2020 2021 2022 

1 Renteherzieningen 0 0 0 0 

2 Aflossingen 300 76 61 93 

3 Renterisico (1 + 2) 300 76 61 93 

4 Renterisiconorm 485 485 476 475 

5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3) 185 409 415 382 

5b Overschrijding renterisiconorm (3 > 4) 0 0 0 0 

Berekening renterisiconorm         

4a Begrotingstotaal 2.426 2.425 2.378 2.374 

4b Percentage regeling 20% 20% 20% 20% 

4 Renterisiconorm (4a * 4b/100) 485 485 476 475 

 
Voor 2019 en volgende jaren voldoet Den Haag dus aan de wettelijke renterisiconorm.  
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4.5 Grondbeleid 
 
Inleiding  
Het grondbeleid is een instrument voor realisatie van het ruimtelijk en sectoraal beleid door locatie- en 
gebiedsontwikkeling. Er zijn twee hoofdvormen van grondbeleid: actief en passief/faciliterend 
grondbeleid. Om invulling te geven aan gemeentelijke ambities is ook actief grondbeleid nodig waarbij 
de gemeente de regie actief in handen neemt, koopt grond, bouwrijp maakt en verkoopt en het risico 
van de grondexploitatie voor haar rekening neemt. Eventueel werkt ze daarbij samen met marktpartijen 
(publiek-private samenwerking) of met andere overheden (publiek-publieke samenwerking). Bij facilitair 
grondbeleid beperkt de gemeente haar rol tot het, waar mogelijk, honoreren van particulier initiatief, 
het ondersteunen van de realisatie daarvan en het wegnemen van belemmeringen. Bij 
gebiedsontwikkelingen zoals de Binckhorst is sprake van een mengvorm van actief en facilitair 
grondbeleid, afhankelijk van de grondpositie(s) van de gemeente. 
 
Eind 2018 wordt een nieuwe nota grondbeleid aan de raad aangeboden waarin meer ruimte is voor 
actief grondbeleid om beter invulling te geven aan de verschillende gemeentelijke ambities. Dit in 
afwijking van de thans vigerende nota grondbeleid zoals vastgesteld in 2012 in een tijd van crisis en 
beperkte gemeente middelen. 
 
Ruimtelijk en sectoraal beleid 
In de Agenda Ruimte voor de stad zijn vijf hoofdopgaven benoemd: 

 Ruimte voor buitenruimte 

 Ruimte voor stedelijk wonen 

 Ruimte voor (nieuwe) economie en toerisme 

 Ruimte voor duurzame mobiliteit 

 Ruimte voor energietransitie en klimaatadaptatie 
De meest relevante thema’s voor het grondbeleid worden hieronder nader toegelicht. 
 
Woonvisie 
De opgave ‘ruimte voor stedelijk wonen’ is verder uitgewerkt in de Woonvisie (RIS 296833). Hierin 
zijn diverse ambities opgenomen, zowel kwantitatief als kwalitatief, waaronder duurzaamheid, 
aanpasbaar bouwen en het voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen voor lage en 
middeninkomens. Kwantitatief betekent dit een ambitie om de komende periode t/m 2025  
22.500 woningen in aanbouw te nemen. In de huidige planvoorraad zijn plannen opgenomen voor ruim 
19.000 woningen om in aanbouw te nemen (peildatum januari 2018), waarvan er ruim 12.000 voor 
2020 zijn gepland. Rekening houdend met het doorschuiven van programma, staan er voor de korte 
termijn voldoende woningen gepland om de beoogde woningbouwproductie te halen. Het betreft hier 
zowel gemeentelijke (grex-) als particuliere (niet-grex)plannen. 
 
Dit betekent dat bij nieuwbouwprojecten uitgegaan wordt van 30% sociale woningbouw voor de hele 
stad en dat jaarlijks 20% van de nieuwbouwwoningen in de middeldure huursector dient te worden 
gerealiseerd. Zo creëren we extra woningen voor mensen die een onmisbare bijdrage leveren aan Den 
Haag, zoals politieagenten, leraren en hulpverleners. Daarnaast is het streven om jaarlijks kavels en/of 
kluswoningen uit te geven aan particulieren die individueel of collectief een woning kunnen bouwen 
(kleinschalig opdrachtgeverschap). In 2017 zijn op twee locaties, Cannenburglaan en deelplan 20 
(Ypenburg), ikbouwbetaalbaarindenhaag-kavels op de markt gebracht. 
In tenders zullen concrete eisen met betrekking tot sociale en middeldure huurwoningen worden 
opgenomen, die ook in de uiteindelijke uitgiftecontracten terechtkomen.  
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Kantorenstrategie 
In 2012 is als gevolg van de crisis en de sterk opgelopen leegstand in de kantorenvoorraad als doel 
gesteld om in een periode van 20 jaar 1 miljoen m2 kantoorruimte te transformeren. Deze doelstelling 
is nagenoeg behaald. Projecten die in de pijplijn zitten worden gerealiseerd, maar inmiddels neemt de 
vraag naar kantoorruimte alweer toe en is het aanbod het afgelopen jaar gehalveerd. Daarom worden in 
de Kantorenstrategie 2018-2025 mogelijk de kaders voor nieuwbouw verruimd. 
 
Energietransitie 
Om de ambitie van klimaat-neutraal in 2040 (of zo veel eerder als mogelijk conform deze motie en de 
motie ‘duurzaam en klimaatneutraal bouwen’) te realiseren voert de gemeente in het kader van de 
locatie- en gebiedsontwikkeling een prestatiegericht beleid. De inzet is om een hoger prestatieniveau 
dan wettelijk verplicht is overeen te komen. Reeds sinds 2007 gaat de gemeente uit van GPR 7 als 
minimale prestatie voor nieuwbouw (nieuwbouw kantoren 8). 
In de onlangs vastgestelde nota Eyeline & Skyline is zelfs de ambitie opgenomen van een GPR Gebouw 
van minimaal 8 voor de thema’s milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde; voor energie 

geldt een score van 9. Deze GPR score zal, zowel bij hoogbouw als bij laagbouw, bij tenders als 
belangrijk selectiecriterium binnen de duurzaamheidsparagraaf worden meegenomen. Kernwoorden 
daarbij zijn klimaatneutraal, ‘energieneutraal’, ‘natuurinclusief bouwen’ en ‘gasloos’. 
De overeengekomen duurzaamheidsprestaties worden contractueel vastgelegd (intentie-, samenwerking-, 
gronduitgifte-overeenkomst e.d.). In de residuele grondwaardeberekening wordt rekening gehouden met 
zowel het kostenverhogende als het opbrengst verhogende effect van duurzaamheidsmaatregelen. Ook 
bij faciliterend grondbeleid zal worden ingezet op een zo duurzaam mogelijk plan, bijvoorbeeld vertaald 
naar een Planuitwerkingskader (PUK). 

 
Uitvoering grondbeleid  
 
Actief grondbeleid 
Onder het in 2012 ingezette grondbeleid is de aankoop van grond en vastgoed beperkt. Gezien de 
grondposities die de gemeente had, is sinds die tijd nog altijd actief grondbeleid gevoerd in de vorm van 

uitgifte van gronden. Daarnaast zijn verwervingen in sommige projecten nog steeds noodzakelijk. Het 
gaat dan om bijvoorbeeld de Rotterdamse Baan of de Noordboulevard in Scheveningen. In de gevallen 
dat de gemeente wil verwerven, wordt in overleg met de eigenaar overeenstemming gevonden op basis 
van minnelijke verwerving. Hiervoor wordt door de gemeente een taxatie opgesteld en wordt 
onderhandeld met de eigenaar over de aankoopwaarde en een eventuele schadeloosstelling. 
Tegelijkertijd start de gemeente indien mogelijk een onteigeningsprocedure om de voortgang van het 
project veilig te stellen als uiteindelijk niet tot overeenstemming kan worden gekomen. Onteigenen 
duurt gemiddeld twee jaar. De gemeente maakt zo nodig ook gebruik van de mogelijkheden die de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) biedt.  
 
Facilitair grondbeleid  
Doel van facilitair grondbeleid is het ondersteunen en faciliteren van particulier initiatief. De gemeente 
neemt hierbij niet het risico van de grondexploitatie voor haar rekening.  
 
Ondersteuning particulier initiatief  
De gemeente biedt private partijen, tegen vergoeding van onkosten, ondersteuning bij het uitwerken 
van hun initiatief tot een haalbaar plan. Particuliere initiatieven worden zo veel mogelijk gehonoreerd. 
Soms worden aanvullende voorwaarden gesteld. Deze worden desgewenst op verzoek van de 
initiatiefnemer vastgelegd in een Planuitwerkingskader. Dit is facilitair grondbeleid.  
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Kostenverhaal 
Wanneer door planologische wijziging een nieuw bouwplan mogelijk wordt gemaakt is de gemeente op 
basis van afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening (Grondexploitatiewet) wettelijk verplicht om het 
kostenverhaal te verzekeren. In gevallen waar de gemeente zelf gronden uitgeeft is er sprake van 
kostenverhaal via de grondopbrengsten en is het kostenverhaal ‘anderszins verzekerd’. In andere 
gevallen dienen de gemeentelijke kosten m.b.t. particuliere initiatieven apart in rekening te worden 
gebracht. De gemeente doet dit primair door het sluiten van anterieure overeenkomsten met de 
initiatiefnemer. Anterieur wil zeggen voorafgaand aan de planologische wijziging. Gemeentelijke 
plankosten worden in rekening gebracht op basis van de plankostenscan (gebaseerd op de plankostenscan 
van het ministerie, VNG en Neprom), en eventueel benodigde investeringen in de openbare ruimte. 
Wanneer het sluiten van een anterieure overeenkomst niet lukt, zullen de gemeentelijke kosten via een 
exploitatieplan worden verhaald op de initiatiefnemer. Ook kunnen in het exploitatieplan eisen, regels 
en een uitwerking van regels worden opgenomen over de fasering, het tijdvak, de inhoud en 
eigenschappen van het bouwplan. Belangrijk is dat de planologische maatregel economisch uitvoerbaar 
dient te zijn. De gemeente kan niet gedwongen worden eigen middelen in te zetten. 

Bij wijze van pilot is het omgevingsplan Binckhorst (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) 
voorbereid. Hoofddoel van het omgevingsplan is het mogelijk maken van een grootschalige 
transformatie van het gebied (voornamelijk naar een mix met wonen) inclusief het realiseren van een 
aantrekkelijke buitenruimte. Om dit voor de gemeente ook financieel mogelijk te maken worden de 
wettelijke mogelijkheden van het omgevingsplan aangegrepen om in het vergunningentraject 
exploitatiebijdragen af te dwingen vanuit de verschillende locatieontwikkelingen.  

 
Uitgiftebeleid en methoden grondprijsberekening  
Het uitgiftebeleid is vastgelegd in de Grondprijzenbrief 2016-2017. In principe wordt jaarlijks een 
grondprijzenbrief uitgebracht waarin het uitgiftebeleid en grondprijsbeleid wordt beschreven. Het 
streven is om in de tweede helft van 2018 een nieuwe grondprijzenbrief vast te stellen. 
Het uitgiftebeleid heeft betrekking op de selectie van marktpartijen en de manier van contracteren. Bij 
het selecteren van afnemers voor de uit te geven gronden wordt, afhankelijk van het gewenste 
eindproduct en de mate van invloed die de gemeente hierbij wil hebben een keuze gemaakt tussen het 

openbaar aanbieden op de markt, meervoudig onderhands aanbieden en het 1-op-1 contracteren. 
Voor het 1-op-1 contracteren geldt dat dit in principe slechts gebeurt bij projecten met een beperkte 
omvang, bij projecten waarvoor ten aanzien van de te realiseren functie al voorovereenkomsten zijn 
gesloten dan wel projecten met een zeer specifieke vraagstelling en/ of functie. Openbaar zal met name 
het geval zijn bij projecten die direct aan de eindgebruiker worden uitgegeven, dan wel via een 
makelaar of via de kavelwinkel. In alle andere gevallen heeft de meervoudige onderhandse selectie, met 
3-5 geselecteerden, de voorkeur. 
 
Het uitgangspunt bij de bepaling van grondprijzen, met uitzondering van de normgrondprijzen voor 
sociale woningbouw en non-profit functies, is een marktconforme grondprijs. De grondprijzen worden in 
beginsel vastgesteld met de residuele methode maar voor sociale huurwoningen, non-profit 
voorzieningen en snippergroen hanteert de gemeente een normgrondprijs. Voor vrije kavels (m.u.v. 
kleinschalige opdrachtgeverschap) en bedrijfsterreinen maakt de gemeente voor de bepaling van de 
grondprijzen gebruik van de comparatieve grondprijzenmethodiek.  

 
Publiek-publieke en publiek-private samenwerking 
Naast de uitgifte van gemeentegrond en het faciliteren van particuliere plannen op grond van derden, 
zijn er nog andere manieren om samen te werken met private partijen of andere publieke partijen. Als 
de gemeente bij de uitvoering van een locatie‐ of gebiedsontwikkeling samenwerkt met een 
private partij wordt gesproken van Publiek Private Samenwerking (PPS). De gemeente maakt met de 
andere partij(en) afspraken over het programma en het delen van regie en risico. Voorbeelden zijn de 
GEM Vroondaal en enkele wijkontwikkelingsmaatschappijen (WOM Den Haag Zuidwest en WOM 
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Oude Centrum Stationsbuurt). In een publiek-publieke samenwerking werken openbare lichamen, zoals 

gemeenten, met elkaar samen ‘ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten’. 
Voorbeelden van gemeenschappelijke regelingen, waarin Den Haag participeert, zijn Industrieschap 
Plaspoelpolder (Den Haag en Rijswijk) en Bedrijvenschap Harnaschpolder (Den Haag en Midden 
Delfland). 
 
Erfpachtbeleid  
Erfpacht is een instrument in het grondbeleid en helpt de gemeente met de regie op ruimtelijke 
ontwikkelingen door het in te zetten als sturings- en beheerinstrument. De gemeente Den Haag 
hanteert een gemengd stelsel van gronduitgifte, waarin erfpacht en eigendom naast elkaar kunnen 
bestaan. In een aantal delen van de stad is sinds 2008 verkoop van grond in vol eigendom toegestaan. 
Tevens bestaat in deze gebieden voor bestaande erfpachters de mogelijkheid om hun recht van erfpacht 
om te zetten in vol eigendom. Een aantal maatschappelijke functies (sociale woningbouw, 
sportvoorzieningen, kerken, HOED-praktijken e.d.) is hiervan uitgesloten, vanwege het feit dat hier 
sprake is van een niet-commerciële grondprijs.  

 
Belangrijke taken in het erfpachtbeleid betreffen het zorg dragen voor het beheer en de aanpassing van 
erfpachtcontracten, het innen van de financiële verplichtingen (o.a. canon) vanuit de erfpachtcontracten, 
opnieuw uitgeven van aflopende erfpachtcontracten en het aanbieden van de mogelijkheid aan 
erfpachters om hun recht om te zetten in vol eigendom. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het 
aantal wijken waar het is toegestaan om erfpacht op woningen om te zetten in eigendom wordt 
uitgebreid. De gemeente Den Haag beheert ca. 71.000 erfpachtrechten, waarvan circa 29.000 met 
periodieke canonbetaling. 

 
Grondexploitaties  
Systematiek vaststellen en verantwoording grondexploitaties  
Voor de uitvoering van een stedenbouwkundig plan waar de gemeente initiatiefnemer is, stelt de 
gemeente een projectdocument inclusief grondexploitatie op. Hierin staan naast het te realiseren 
gronduitgifteprogramma ook de uitgangspunten voor de planning en de begroting. In de Verordening 

Beheersregels Grondexploitatie en Strategisch Bezit, Gemeente Den Haag 2018 (RIS298629) staat hoe 
omgegaan wordt met dekking van het projectsaldo. Als sprake is van een plan met een tekort, wordt bij 
de besluitvorming ook de dekking geregeld. Deze dekking wordt ondergebracht in de Voorziening 
Negatieve Plannen. 
 
In de Verordening Beheersregels Grondexploitatie en Strategisch Bezit, gemeente Den Haag 2018 
(RIS298629) staat voorgeschreven hoe om te gaan met betrekking tot positieve plannen. In het baten en 
lastenstelsel schrijft de BBV voor, dat (de verwachte) winst genomen moet worden gedurende de looptijd 
van het project en ook zo moet worden verantwoord, mits voldaan is aan volgende voorwaarden: 
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden geschat; en 
2. De grond (of deelperceel) moet zijn verkocht; en 
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 
 
In de MPG vindt jaarlijks een integrale actualisatie van plankaders, begroting, saldo en risicoanalyse 

plaats van alle operationele grondexploitaties en grondexploitaties verbonden partijen. De belangrijkste 
verschillen per project worden toegelicht (voor projecten met een te verwachten omzet groter dan 
€ 2,5 mln.).Naast de toelichting in de MPG zijn er ook projecten die door de Raad zijn aangewezen als 
Groot Project. Voor deze projecten wordt de voortgang als bijlage bij de Programmarekening en het 
Halfjaarbericht aan het bestuur aangeboden (GRIP-rapportage). 
 
In de aannames voor de MPG wordt ook rekening gehouden met verwachte bestuurlijke besluitvorming 
wat nog niet hard in de begroting is verwerkt. Hierdoor wijkt de meerjarige prognose RGB wat af van 
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de verwachte stand van de RGB zoals in het reserveoverzicht bij deze begroting is gevoegd. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor tussentijdse winstneming. Soms is voorafgaand aan het afsluiten van een 
grondexploitatie al zekerheid over winst, zoals wanneer een plandeel is afgerond en er nog weinig 
risico’s en kosten resteren. Het is dan onnodig, en wettelijk niet toegestaan, om de winsten niet te 
nemen (realisatiebeginsel). Deze tussentijdse winstneming wordt (anders dan winstneming bij het 
afsluiten van plannen) niet hard begroot. Verwachte tussentijdse winstneming maakt wel onderdeel uit 
van de vijfjaarsprognose RGB. Bij de jaarrekening rapporteren we over zowel de regulier genomen als 
tussentijdse winstneming.  
 
In de Verordening Beheersregels staat ook hoe de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitvoering 
van de plannen. Ten opzichte van de laatst vastgestelde stand van de operationele 
grondexploitatieportefeuille bij de programmarekening 2017 zijn er vier grondexploitaties herzien en 
zijn er twee nieuwe grondexploitaties vastgesteld. Daarnaast is de totale gemeentelijke 
grondexploitatieportefeuille geactualiseerd en aangepast aan de hand van de laatste inzichten. In 
onderstaande tabel wordt voor de totale gemeentelijke grondexploitatieportefeuille de begrotingsstand 

van het saldo op netto contante waarde getoond. Daarnaast zijn ook de financiële effecten zichtbaar ten 
opzichte van de laatst vastgestelde stand (programmarekening 2017) voor zowel de positieve 
grondexploitaties als voor de negatieve grondexploitaties (voorziening negatieve plannen).  
 
Op hoofdlijnen heeft de actualisatie van de grondexploitaties in de MPG geleidt tot een toename van € 
5,5 mln. van het saldo op NCW (1-1-2018) van de totale grondexploitatieportefeuille van € 134,6 bij de 
programmarekening naar een saldo van € 140,1 mln. NCW (1-1-2018) negatief bij de 
programmabegroting 2019-2022. 
 

 

Het verschil wordt voor € 2,8 mln. verklaard als gevolg van de vaststelling van de nieuwe 
grondexploitaties voor de projecten Assumburgweg en winkelcentrum Duinzigt en de herzieningen van 
Laakhaven West, Boekweitkamp en Forepark. De actualisatie van de overige grondexploitaties heeft 
een nadelig effect van € 2,6 mln. waarvan de ramingen en uitgangspunten binnen de bestaande kaders 
zijn bijgesteld naar de laatste inzichten. 
 
  

Cumulatief plansaldo negatieve en positieve grondexploitaties Bedrag (in mln. op NCW)

Totaals t and Posit ieve Negat ieve

Grondexploit at iesGrondexploit at ies Saldo

Vastgestelde stand Programmarekening 2017                                                       

31-12-2017 (prijspeil 1-1-2018)                                          
13,5€         -148,1€         -134,6€            

Vastgestelde stand Begroting 2019-2022                                       
14,1€         -154,2€         -140,1€            

Verschil  0 ,6€       -6 ,1€         -5 , 5€           

voordeliger nadeliger nadeliger

Verschillen Begroting2019 t.o.v. Programmarekening 2017 (prijspeil 01-01-2018)   Bedrag (in mln. op NCW)

Saldo al le grondexploit at ies  per 01-01-2018

Grondexploitaties met een regulier resultaat -2,8€                

Effect bestuurlijk vastgestelde herzieningen en nieuwe grexen -2,6€                

grondexploitaties

Saldo al le grondexploit at ies  s t and begrot ing 2019-2022

€ 134,6 mln. negat ief

€ 140,1 mln. negat ief



237 
 
 

Programma in exploitatie  
In totaal zijn er 62 gemeentelijke grondexploitaties operationeel inclusief twee grondbanken en is de 
gemeente aandeelhouder van vier verbonden partijen die een grondexploitatie voeren. Onderstaand 
tabel geeft een overzicht van het uitgifteprogramma in operationele grondexploitaties en verbonden 
partijen. Een nadere toelichting op het bouwprogramma in grondexploitaties is opgenomen in de MPG 
2018. 

Te verwachten 
programma (excl. 
parkeren) 

Woningen Kantoor Bedrijfsterrein Detailhandel/ 
horeca 

Maatschappelijk Overig 

 stuks m2 bvo m2 kavel m2 bvo m2 bvo m2 bvo 

Grondexploitaties 6.425 25.200 59.105 69.794 7.000 73.573 

Verbonden partijen 1.491 15.000 441.165 - 10.000 - 

Totaal 7.916 40.200 500.270 69.794 17.000 73.573 

 
Binnen de periode van de begroting wordt verwacht dat vanuit de actieve grondexploitatieportefeuille 
bouwrijpe grond wordt geleverd voor een programma van ca. 5.950 woningen waarvan ca 1.900 in 2019 
en ca. 234.000 m2bvo niet-woningbouwfuncties waarvan 43.000 m2bvo in 2019. 
Het te realiseren woningbouwprogramma voor het begrotingsjaar 2019 is voor 32% sociaal, 43% duur 
segment en de overige 25% in het goedkope en midden segment. Het niet-woningbouwprogramma gaat 
voor 2019 uit van afgerond 24.000 m2 bedrijventerrein, 12.000 m2bvo horeca, 4.000 m2bvo 
maatschappelijk en 3.000 m2bvo detailhandel. 
 
De uitgiften van deze gronden vindt plaats in 21 projecten, waar 87% van de verwachte grondopbrengst 
12 projecten betreft. 
 
Als kanttekening is het goed om te vermelden dat het sturen op grondexploitaties complex blijft. Vooral 
het tempo van de gronduitgiftes en de daarmee samenhangende inrichtingskosten openbare ruimte 
blijven vanwege diverse factoren achter. Het daadwerkelijke moment van gronduitgifte wordt bepaald 
door de marktomstandigheden en het ontwikkelen van het bouwplan door de bouwer/ontwikkelaar. 
Deze factoren zijn echter beperkt beïnvloedbaar door de gemeente. Dat betekent voor de begroting dat 
de meerjarige prospectie van de grondexploitatieportefeuille op jaarschijfniveau mutaties kan vertonen 
over de jaren heen (vertraging of versnelling van de oplevering van bouwrijpe grond).  
 
De actualisatie van de grondexploitatiebegroting inclusief het bijbehorende programma en het 
risicoprofiel wordt uitgebreid op projectniveau toegelicht in de Meerjarenprognose Grondexploitaties 
(MPG). Deze wordt gelijktijdig met de begroting aangeboden.  
 
Beleidsuitgangspunten omtrent de Reserve Grondbedrijf in relatie tot de risico’s  

De Reserve Grondbedrijf (RGB) vormt het aanwezig weerstandsvermogen voor operationele 
grondexploitaties van de gemeente Den Haag. Het aanwezige weerstandsvermogen wordt jaarlijks 
afgezet tegen het benodigde weerstandsvermogen. Dit gebeurt in de Meerjarenprognose 
Grondexploitaties (MPG). In de MPG wordt op basis van inhoudelijke projectspecifieke risicoanalyses 
en algemene markscenario’s bepaald of het aanwezig weerstandsvermogen meerjarig van voldoende van 
omvang is om de risico’s op de grondexploitaties op te kunnen vangen. De MPG wordt gelijktijdig met 
de begroting aangeboden. De risico’s en kansen van projecten zijn onderbouwd in de vertrouwelijke 
bijlage van de MPG 2018. Deze is vertrouwelijk omdat openbaarmaking de onderhandelpositie, en 
daarmee de financiële positie van de stad kan schaden.  
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De Reserve Grondbedrijf is de financiële buffer voor het Grondbedrijf. De reserve is nodig om te 

voorkomen dat tekorten van het grondbedrijf de gemeentelijke financiële huishouding verstoren. In 
geval van verslechtering van het grondexploitatiesaldo wordt vanuit de RGB een dotatie gedaan aan de 
Voorziening Negatieve Plannen om dit op te vangen. Anderzijds worden positieve saldi bij afsluiten van 
grondexploitaties aan deze reserve toegevoegd. Met behulp van risicoanalyses is becijferd dat het 
benodigd weerstandsvermogen bij de MPG 2018 tussen de € 43,3 mln. en € 50,8 mln. ligt. De 
geprognotiseerde stand van de RGB is € 48,9. De RGB is weliswaar van voldoende omvang (boven het 
minimum) om de geanalyseerde risico’s op grondexploitaties en verbonden partijen af te kunnen 
dekken, maar desondanks zal worden gewerkt aan uitwerking en implementatie van versterkende 
maatregelen om op het maximum uit te komen.  
 
De toereikendheid van de RGB in relatie tot het benodigd weerstandsvermogen moet in een meerjarig 
perspectief worden bezien. In de MPG wordt een prognose van de RGB opgenomen voor de komende 
5 jaar waarin in ieder geval een prognose van te dekken verslechteringen, op operationele 
grondexploitaties en de verrekening van de verwachte negatieve en positieve exploitatiesaldi, van af te 

sluiten grondexploitaties is opgenomen. Ook wordt de verplichte jaarlijkse onttrekking uit de RGB ten 
behoeve van het budgettair kader in de prognose meegenomen. De prognose RGB geeft ook een 
meerjarig inzicht in de te verwachten ontwikkeling van het aanwezige en het benodigd 
weerstandsvermogen.  
 
In onderstaande figuur, afkomstig uit de MPG 2018, wordt de vijfjaarsprognose van het 
weerstandsvermogen (zie de MPG 2018 voor een gedetailleerde onderbouwing en toelichting) 
weergegeven. 
 

 

Voorbereiding van nieuwe planontwikkelingen 2019 
Voordat plannen definitief tot uitvoering komen geldt voor de meeste plannen een meerjarige 
voorbereidingstijd. Een deel van deze voorbereidingskosten mogen volgens de BBV regelgeving op deze 
plannen drukken, zodra deze in uitvoering worden genomen. 
 
Voorbereidingskosten die worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van 
grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden kunnen gewaardeerd worden op de 
balans. De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt dan de financieringslasten. 
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De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de grondexploitatie of baat van derden (revolven). 

Tevens dient de reserve als risicobuffer indien de plannen niet in uitvoering worden genomen.  
  
Activeren van deze voorbereidingskosten is aan strikte voorwaarden gebonden. Meest relevante 
voorwaarden voor Den Haag zijn: 
1. Een bestuurlijk besluit over een project inclusief financiële haalbaarheidsanalyse, risicoanalyse plus 

een concrete en realistische dekkingsbron (“zicht op dekking“). 
2. Bij actief grondbeleid moet aannemelijk zijn dat het project binnen 2 jaar operationeel wordt 

verklaard. 
3. Bij faciliterend grondbeleid moet met grote zekerheid aannemelijk worden gemaakt dat binnen 4 

jaar de exploitatiebijdrage wordt voldaan, bij de vergunningaanvraag of via anterieure 
overeenkomst. 
(Vanuit beheersbaarheid kiest Den Haag bewust voor een kortere termijn dan de maximale 5 jaar 
cf. BBV). 

4. Kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst Bro (Besluit ruimtelijke ordening). 

 
Het beslisdocument inclusief een financiële paragraaf, dat ten grondslag ligt aan het bestuurlijk besluit, 
zoals bijvoorbeeld een Nota van Uitgangspunten wordt getoetst op alle voorwaarden. Als het 
beslisdocument en financiële paragraaf deze toets niet doorstaat worden de voorbereidingskosten gedekt 
uit algemene middelen.  
 
Nieuwe Nota’s van Uitgangspunten worden voor 2019 voornamelijk verwacht in de gebieden Central 
Innovation District, Den Haag Zuid West, Scheveningen en Stadswijken zoals Loosduinse driehoek. 
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4.6 Verbonden Partijen 
 
Deelnemingen 
 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter BV (ROM) 
Programma  11 Economie  
Doel Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en 

hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht 
van Zuid-Holland en Nederland. 

Openbaar Belang Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en 
hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht 
van Zuid-Holland en Nederland.  

Betrokkenen Naast de gemeente Den Haag zijn de gemeentes Rotterdam, Delft, Leiden en 
Westland, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland, 
de TU Delft Holding B.V., Libertatis Ergo Holding B.V., Erasmus MC, 
Academisch Ziekenhuis Leiden, Stichting Holdingsfonds Economische 
Investeringen Den Haag. 

Bestuurlijk belang De gemeente is als aandeelhouder bestuurlijk vertegenwoordigd op de jaarlijkse 
vergadering van aandeelhouders. De wethouder Bruines is inhoudelijk 
verantwoordelijk. Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder 
Guernaoui. 

Ambt. benoeming N.v.t. 
Aandelen/stembelang 0,82% 
Materiële risico’s Geen 
Financieel belang Aansprakelijkheid naar rato van inbreng op basis van“1 aandeel 1 stem”. De 

kapitaalstorting bedraagt € 0,4 mln. voor de gemeente Den Haag. Eventuele 
overschrijdingen tot € 0,1 mln. worden naar rato opgevangen door de 
participerende partijen. 

Ontwikkelingen  IQ heeft namens de gemeente Den Haag, Rotterdam, provincie en ministerie 

van economische zaken vanaf dit jaar aanvullend de opdracht gekregen tot het 
voeren van de Roadmap Next Economy. In juli 2018 is het werkplan afgerond 
en het projectteam is inmiddels aan de slag. Onze bijdrage aan de roadmap is € 
0,2 mln. op jaarbasis. Deze opdracht is naast de reguliere opdracht aan IQ en 
wordt apart verstrekt en verantwoord aan de gemeente omdat het een kleinere 
groep opdrachtgevers betreft dan voor IQ het geval is. 

 
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 
Programma  15 Financiën 
Doel De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en 

instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële 
dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van 
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is 
gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands 

maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente 
kredietwaardigheid (Tripple A). Daarnaast streeft zij naar een redelijk 
rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op 
maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch 
bankieren. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek 
private samenwerking (PPS).  
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Betrokkenen De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft 

van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een 
waterschap. 

Openbaar belang    Bank voor de publieke sector. 
Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. 
Aandelen belang De gemeente Den Haag bezit 1.275.456 aandelen (2,3% van het totaal).  
Ambt. benoemingen Geen ambtelijke benoemingen.  
Financieel belang  Ieder jaar wordt door de bank dividend uitgekeerd. Over het jaar 2017 was dit 

€ 147,3 mln, zijnde 25% van de nettowinst. In 2017 heeft Den Haag € 3,3 mln. 
dividend ontvangen. 

Materiële risico’s  N.v.t. 
Ontwikkeling Met ingang van 1 januari 2018 dient BNG Bank haar balans en 

resultatenrekening te rapporteren conform de nieuwe standaard voor financiële 
instrumenten (IFRS 9). Op basis van de huidige inzichten zal de overgang naar 
de beginbalans conform de nieuwe standaard leiden tot een daling van het 

eigen vermogen van ongeveer € 270 mln., vooral veroorzaakt door 
aanpassingen in het kader van hedge accounting. Ruim € 170 mln. betreft een 
daling van de cashflow hedge reserve. Omdat deze reserve geen onderdeel 
uitmaakt van het Tier 1-vermogen, zijn de effecten voor de Tier 1-ratio en de 
leverage ratio relatief beperkt. Het renteresultaat zal in boekjaar 2018 naar 
verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van € 390 tot € 440 mln. Een 
betrouwbare verwachting van de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat 
financiële transacties is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare 
bewegingen op de financiële markten. De bank acht het daarom niet 
verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018.  

 
N.V. Dunea 
Programma 15 Financiën 
Doel Voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater zowel binnen als 

 buiten het distributiegebied. Daarbij moet Dunea voldoen aan de eisen van 
verantwoord natuurbeheer van het toevertrouwde duingebied met 
inachtneming van de eisen van een verantwoorde waterwinning. Tevens 
beheert Dunea andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en 
afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied. 

Openbaar belang    Drinkwatervoorziening. 
Betrokkenen De aandeelhouders van Dunea zijn de 18 gemeenten in het verzorgingsgebied. 

Naast de gemeente Den Haag (39,87%) zijn dit onder andere Leiden (10%) en 
Zoetermeer (9,4%). Een keer per vijf jaar zal worden nagegaan of de verdeling 
van geplaatste aandelen in het kapitaal van Dunea overeenstemt met de 
verhouding van de inwoneraantallen van de gemeenten. 

Bestuurlijk belang  De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. 
Ambt. benoemingen  Geen ambtelijke benoemingen.   
Aandelen belang 39,87% 
Materiële risico’s  Geen 
Financieel belang  Conform statuten keert Dunea geen dividend uit 
Ontwikkelingen In 2018 is door Dunea overgestapt op een nieuwe tariefstructuur gebaseerd op 

de kosten die Dunea maakt. De nieuwe tariefstructuur wordt ingevoerd na 
advies aan alle drinkwaterbedrijven van de ILT (Inspectie Leefomgeving en 
Transport) en de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Het kostprijsmodel 
zorgt er voor dat de tarieven transparanter zijn. 
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N.V. Eneco 

Programma  15 Financiën 
Doel Het op betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze leveren 

van duurzame energie en daaraan gerelateerde innovatieve producten en 
diensten aan particuliere en zakelijke klanten. 

Openbaar belang Het beheer van een energiebedrijf dat onder andere eigenaar is van de Haagse 
warmtenetten. Voor de financiën van de gemeente is waarde-behoud 
rendement van het geïnvesteerd vermogen een doelstelling. 

Betrokkenen De aandeelhouders van het energiebedrijf zijn 53 gemeenten. De gemeente 
Den Haag bezit 16,55% van de aandelen. Rotterdam heeft 31,69% en 
Dordrecht 9,05% van de aandelen in bezit. 

Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. 
Ambt. benoemingen N.v.t. 
Aandelen/stembelang 16.55% 
Materiële risico’s Geen.  

Financieel belang Er wordt jaarlijks dividend uitgekeerd.  
Ontwikkelingen Na de gemeenteraadsverkiezingen is het percentage van verkopende 

aandeelhouders gestegen naar 91%, inclusief de gemeente Den Haag. 
Gezamenlijk met de onderneming wordt een zorgvuldig verkoopproces 
voorbereid. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de eisen die aan de 
verkoper worden gesteld randvoorwaardelijk zijn voor de verkoop. Deze partij 
moet duurzaamheid en de energietransitie voldoende in de bestaande 
organisatie hebben geborgd en dit beleid in de toekomst verder doorzetten als 
eigenaar van Eneco. Een definitief besluit over de verkoop van de Haagse 
aandelen zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 
Stedin Holding N.V 
Programma  15 Financiën 
Doel Het verzorgen van veilig en betrouwbaar transport van gas en elektriciteit naar 

huishoudens en bedrijven en het beheer, aanleggen, aansluiten en 
toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten, waarbij deze 
betaalbaar en betrouwbaar moet blijven. Voor de financiën van de gemeente 
Den Haag is waarde-behoud en rendement van het geïnvesteerd vermogen een 
doelstelling. 

Openbaar belang Veilig aansluiten, beheer, aanleggen en toekomstbestendig maken van 
elektriciteits- en gasnetten en verzorgen van betrouwbaar transport van gas en 
elektriciteit naar huishoudens en bedrijven.  

Betrokkenen De aandeelhouders zijn 53 gemeenten, waaronder Den Haag ( 16,55% van de 
aandelen), Rotterdam (31,69% van de aandelen) en Dordrecht (9,05% van de 
aandelen).  

Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. 
Ambt. benoemingen N.v.t. 
Aandelen/stembelang 16,55%  
Materiële risico’s Geen  
Financieel belang Conform het vigerend dividendbeleid wordt 50% van de nettowinst ter 

beschikking gesteld aan de aandeelhouders voor uitkering als dividend. Er 
wordt jaarlijks dividend uitgekeerd. Het dividend van Stedin is mede 
afhankelijk van de regulering van de ACM (Autoriteit Consument en Markt). 
Deze regulering bepaalt hoe hoog de inkomsten van de energienetbeheerders 
mogen zijn. In 2017 is een nieuwe reguleringsperiode van vijf jaar ingegaan. 
Het dividend over 2018 zal in 2019 aan de gemeente worden uitgekeerd.  
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Ontwikkelingen De visie van Stedin voor de komende jaren is het mogelijk maken van de 

energietransitie door focus op de kerntaken voor (toekomstig) netbeheer met 
excellente dienstverlening naar klanten. Deze visie is vertaald in een strategie 
met drie speerpunten, nl. beter netbeheer, de energietransitie mogelijk maken 
en een duurzame bedrijfsvoering. Stedin zal zich de komende tijd richten op 
betrouwbare, betaalbare, veilige en duurzame energie voor de klant. Stedin zal 
zich focussen op het versnellen van het verbeteren van de dienstverlening aan 
klanten en het verlagen van kosten om de energietransitie mogelijk te maken. 
Hierbij speelt innovatie en samenwerken met partners een belangrijke rol.  

 
N.V. Haagse Milieu Services (HMS) 
Programma 15 Financiën 
Doel Een efficiënte en op een kwalitatief hoogwaardig resultaat gerichte 

uitvoering van reinigingstaken. Deze reinigingstaken zijn het gevolg van of 
houden verband met publieke regelgeving evenals op contractuele basis in het 

algemeen belang. Onder deze reinigingstaken worden verstaan: 
 a) inzameling, overslag en het transport binnen het grondgebied van de 

gemeente Den Haag; 
 b) verlening van andere diensten op het gebied van reiniging en het verrichten 

van aanvullende activiteiten. 
 Dit alles dient te gebeuren op basis van afgestemde bedrijfsvoering en tegen 

structureel zo laag mogelijke kosten. 
Openbaar belang  Afvalinzameling- en verwerking. 
Betrokkenen De gemeente Den Haag is opdrachtgever van de vennootschap.  
Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. 
Ambt. benoemingen  Geen ambtelijke benoemingen. 
Aandelen belang Gemeente Den Haag is 100% aandeelhouder en in het bezit van het enige 

prioriteitsaandeel. 
Materiële risico’s N.v.t. 

Financieel belang De gemeente deelt voor 50% in de winst van de NV. De overige 50% gaat 
naar Van Gansewinkel N.V. (voorheen N.V. AVR Van Gansewinkel). Bij 
hoger dan 10% rendement is een verdeling afgesproken van 25% Renewi en 
75% Gemeente Den Haag.  

Ontwikkelingen Ook in 2018 zal HMS een actieve rol hebben in het project ondergrondse 
inzameling. De verwachting is dat er in 2018 een 650-tal nieuwe oracs geplaatst 
zullen worden. Naast het plaatsen van nieuwe oracs zullen oude containers 
vervangen worden. Om de bijplaatsingen bij oracs effectiever te kunnen 
opruimen is HMS in 2016 gestart om op de inzameldagen bij elke orac vuil te 
verwijderen. In 2017 is deze activiteit, door een toename in het aantal oracs, 
uitgebreid naar een achttal busjes en medewerkers. Door de inzet van deze 
busjes en medewerkers kan HMS dagelijks de halve stad bedienen en wordt de 
andere helft door het Haags Werkbedrijf (HWB) gedaan. Het HWB heeft 
echter aangegeven deze activiteiten niet meer te kunnen uitvoeren waardoor 
HMS in 29018 een uitbreiding van aar activiteiten krijgt. HMS heeft in 2017 
data vergaard over de vulgraden van een aantal oracs door deze uit te rusten 
met een sensor. Door het verzamelen van deze data heeft HMS eind 2017 een 
business case gepresenteerd aan haar opdrachtgever om volledig over te gaan op 
dynamisch inzamelen. Deze presentatie is positief ontvangen en de verwachting 
is dat in 2018 duidelijkheid komt of HMS volledig overgaat tot dynamisch 
inzamelen van haar oracs. Evenals in voorgaande jaren zal veel aandacht 
worden besteed aan het continu opleiden e ontwikkelen van de medewerkers.  
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HTM Beheer B.V 
Programma  15 Financiën 
Doel Beheermaatschappij van HTM Personenvervoer N.V. en HTM Railinfra B.V. 

Tevens beheerder van het OV-investeringsfonds Werelds Netwerk aan Zee wat 
met samenwerking tussen HTM en NS in 2013 tot stand is gekomen en wat nu 
wordt afgebouwd. 

Openbaar belang Het beheer van het bedrijf dat het openbaar vervoer in de regio Haaglanden 
verzorgt. Voor de financiën van de gemeente is waardebehoud en rendement 
van het geïnvesteerd vermogen een doelstelling. 

Betrokkenen Gemeente Den Haag 
Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. 
Ambt. benoemingen Na een wensen- en bedenkingenprocedure is per 1 januari 2017 de directeur 

bestuurlijk en juridische zaken van de gemeente Den Haag benoemd als 
directeur HTM Beheer. 

Aandelen/stembelang De gemeente heeft 100% van de aandelen HTM Beheer in handen. HTM 
Beheer is op haar beurt 100% eigenaar van HTM Railinfra B.V. en 99,99· % 
eigenaar van HTM Personenvervoer N.V. 1 aandeel wordt gehouden door de 
MRDH. 

Materiële risico’s n.v.t.  
Financieel belang De gemeente heeft € 42,091 mln. beschikbaar gesteld aan gestort kapitaal. 
Ontwikkelingen De formele gunning van de onderhandse busconcessie voor de periode eind 

2019-eind 2034 van MRDH aan HTM personenvervoer heeft op 11 april 2018 
plaatsgevonden.  
De beoogde planning was om de holdingmaatschappij HTM Beheer in 2017 te 
ontbinden, het gevolg hiervan is dat de gemeente Den Haag direct 
aandeelhouder wordt van HTM Personenvervoer. De ontbinding van HTM 
Beheer heeft in 2017 nog niet plaatsgevonden en de planning is dat deze 
ontbinding begin 2019 is afgerond. Het kost meer tijd om met name de 

eventuele fiscale consequenties goed in beeld brengen en zorg te dragen dat de 
ontbinding van HTM Beheer verder geen nadelige gevolgen voor de uitvoering 
van het OV heeft. Verder wordt de visie ‘OV-Schaalsprong’ de komende jaren 
uitgewerkt.  

   
N.V. Stadsherstel Den Haag en Omgeving 
Programma:  15 Financiën 
Doel Het behouden en restaureren van monumentale panden. Na bouwkundig 

herstel vindt functieherstel plaats door het monument een passende bestemming 
te geven. De gerestaureerde panden worden door Stadsherstel marktconform 
verhuurd en in een enkel geval  verkocht. Daarnaast behoort de bevordering 
van monumentenzorg in het algemeen tot de doelstellingen. 

Openbaar belang  Behouden en restaureren van monumentale panden. 
Betrokkenen Gemeente(n), banken, verzekeringsbedrijven, institutionele belegger en 

bouwbedrijven. 
Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. 
Ambt. benoemingen Geen ambtelijke benoemingen. 
Aandelen belang Gemeente Den Haag houdt 79.655 certificaten van aandelen. Dit vertaalt zich 

in 22,0% aandelenbelang. 
Materiële risico’s N.v.t. 
Financieel belang Jaarlijks wordt maximaal 5% dividend uitgekeerd. De rest van de winst wordt 

toegevoegd aan het eigen vermogen van de vennootschap. 
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Ontwikkelingen: Op basis van een strategisch plan ingezet in 2017 heeft Stadsherstel als 

belangrijkste doelstelling om binnen de komende 4 jaar verder te groeien van 
205 naar 300 eenheden (woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten). Hier 
wordt invulling aan gegeven door aankopen en mogelijke herontwikkeling van 
het binnengebied achter het voormalige schoolgebouw. Tevens zal Stadsherstel 
meer naar buiten treden om haar maatschappelijk draagvlak te vergroten. 

 
United Fish Auctions N.V. (UFA) 
Programma:  15 Financiën 
Doel Behoud van de visafslag Scheveningen. 
Openbaar belang  Instandhouding Visafslag Scheveningen. 
Betrokkenen Naast Gemeente Den Haag is ook Gemeente Goeree-Overflakkee 

aandeelhouder van N.V. United Fish Auctions. De aandelen van Gemeente 
Noord-Beveland zijn door de vennootschap ingekocht. 

Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. Van 

de vijf leden van de Raad van Commissarissen, worden er twee benoemd op 
bindende voordracht van de gemeente Den Haag. Het betreft hier echter geen 
leden van het college van B&W. 

Ambt. benoemingen Geen ambtelijke benoemingen. 
Aandelen belang Gemeente Den Haag is in het bezit van 34% van de gewone aandelen UFA en 

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft 63%. Daarnaast heeft Den Haag, net 
zoals Gemeente Goeree-Overflakkee één prioriteitsaandeel. Deze 
prioriteitsaandelen dienen ervoor om te waarborgen, dat beide gemeenten een 
gelijke invloed op de UFA hebben en alle belangrijke besluiten alleen met 
instemming van beide prioriteitsaandeelhouders kunnen worden genomen.  

Materiële risico’s N.v.t. 
Financieel belang Het door de gemeente gestorte kapitaal betreft € 1,2 mln. 
Ontwikkelingen: De verwachting is dat de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd 

Scheveningen in 2019 definitieve vormen gaat aannemen. Voor UFA betekent 

dit renovatie met een verbrede kade en uitbreiding van het gebouw van de 
visafslag Scheveningen. 

 
Publiek private samenwerking (PPS) 
 
WOM Den Haag Zuidwest 
Programma   13 Stadsontwikkeling en Wonen 
Doel Bijdragen aan de herstructurering van Den Haag Zuidwest, voortzetting van de 

prestatieafspraken met Vestia, verkoop van woningen en de afwikkeling van 
projecten. 

Openbaar Belang De bevordering van stedelijke herstructurering en de uitvoering van het 
herstructureringsplan in het gebied Den Haag Zuidwest. Stedelijke 
herstructurering omvat onder meer het aanpassen van de binnenstedelijke 
woningvoorraad, evenals het verbeteren van de sociale en economische 
infrastructuur. 

Betrokkenen Gemeente Den Haag en Stichting Vestia. 
Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt de gemeente Den Haag als 

aandeelhouder. Beleidsinhoudelijk zijn de wethouders Revis en van Tongeren 
betrokken. 

Ambt. benoeming N.v.t. 
Aandelen/stembelang 42%. Besluitvorming geschiedt unaniem, zeggenschap is dus gelijk verdeeld. 
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Materiële risico’s Ter afdekking van de risico’s, rentelasten en het aandeel van de gemeente Den 

Haag in het negatieve saldo bij liquidatie van de WOM Den Haag Zuidwest is 
er een voorziening. In 2018 is er geen aanleiding geweest om de voorziening 
aan te passen. 

Financieel belang De gemeente participeert door middel van de financiering van de door de 
WOM Den Haag Zuidwest te ontwikkelen projecten. Het financieringsplafond 
(in de vorm van kapitaalstortingen) is gesteld op maximaal € 80 mln. In 2017 de 
kapitaalstorting met € 4 mln. verhoogd van € 8 mln. naar € 12 mln. Per 2016 is 
de voorziening ‘afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuidwest’ 
gevormd. Deze bedraagt € 11,1 mln. en dient ter afdekking van de risico’s, 
rentelasten en het aandeel van de gemeente Den Haag in het negatieve saldo 
bij liquidatie van de WOM Den Haag Zuidwest.  

Ontwikkelingen  In 2019/2020 vindt de realisatie van project Dedemsvaartweg plaats (141 
woningen, waarvan 90 sociaal). Tevens vinden de voorbereidingen plaats voor 
de realisatie van 150 woningen in Moerwijk-Oost en worden in 2019 de 

voorbereidingen gestart voor de herontwikkeling van De Venen, een 
gebiedsontwikkeling waar de WOM Den Haag Zuidwest circa 500 woningen  

 
GrondExploitatieMaatschappij Vroondaal BV/CV - Vroondaal GEM 
Programma   13 Stadsontwikkeling en Wonen 
Doel De GrondExploitatieMaatschappij (GEM) CV heeft tot doel het uitgeven van 

grond t.b.v. realisatie van maximaal 2.150 woningen in het midden van het 
hoge prijssegment in de nieuw te realiseren woonwijk. De GEM is ook 
verantwoordelijk voor de inrichting van het openbaar gebied en de 
(hoofd)infrastructuur binnen de grondexploitatiegebied.  

Openbaar Belang De realisatie van de woonwijk Vroondaal binnen de door het College 
vastgestelde stedenbouwkundige en planologische kader. 

Betrokkenen Gemeente Den Haag, Bouwfonds Property Development BV (BPD), Synchroon 
BV. 

Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. De 
wethouder Revis is inhoudelijk verantwoordelijk. 

Ambt. benoeming H. Harms – lid stuurgroep als vertegenwoordiger van de gemeentelijke 
aandeelhouder. 

Aandelen/stembelang De gemeente is 50% aandeelhouder in GrondExploitatieMaatschappij (GEM) 
Vroondaal Beheer BV (de beherend vennoot, die voor 4% participeert in de 
CV) en de gemeente Den Haag is voor 48% participerend in de 
GrondExploitatieMaatschappij (GEM) Vroondaal CV). 

Materiële risico’s De risico’s voor de gemeente worden voldoende afgedekt door voorzieningen 
en de bankgaranties van de partners van de GEM en VEM. De voorziening 
voor de verstrekte financiering wordt conform BASEL II minimaal jaarlijks 
herzien. Risico’s op de externe grondexploitatie worden jaarlijks meegenomen 
bij het MPG en indien noodzakelijk in het weerstandsvermogen meegenomen. 

Financieel belang Het aandeelhouders belang is gelijk aan het financieel belang. In totaal deelt de 
gemeente voor 50% in het grondexploitatieresultaat van de 
GrondExploitatieMaatschappij (GEM) Vroondaal CV.  

Ontwikkelingen  De woningbouwontwikkeling in de wijk Vroondaal gaat nog steeds 
voortvarend. De verwachtingen voor de komende jaren lijken gunstig. De wijk 
Vroondaal is opgedeeld in vier ontwikkelgebieden te weten: Zuid I en II en 
Noord I en II. Het gebied Zuid I is grotendeels afgerond. De gronduitgifte voor 
Noord II start medio 2018, aansluitend zullen de gronden van Zuid II worden 
ontwikkeld. De gronden van Noord I zijn bestemd voor het particulier 
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opdrachtgeverschap, dat is het gebied met de vrije kavels. De afzet is gericht op 

circa 15 kavels per jaar. De verwachting is dat in 2018 en 2019 circa 150 kavels 
per jaar worden ontwikkeld in Noord II en Zuid II tezamen.  
Met een aantal zelfrealisatoren zijn ontwikkelafspraken gemaakt ten gunste van 
de ontwikkelopgave voor het totale plangebied. De gebiedsontwikkeling is in 
handen van een publiek private samenwerking.  
Eind 2018 / begin 2019 start de renovatie van het Landschapspark Madestein 
met daarin extra waterbergingscapaciteit. De uitvoering zal gefaseerd 
plaatsvinden. De tijdelijke basisschool is dit jaar in gebruik genomen en zal tot 
2020 dienst doen. Daarna verhuisd de basisschool na de nieuwbouw in Zuid I. 

 
Ontwikkelingsmaatschappij Vroondaal BV/CV - Vroondaal VEM 
Programma  13 Stadsontwikkeling en Wonen 
Doel Het projectmatig ontwikkelen van woningen in een extensief, groen stedelijk 

woonmilieu. De VEM CV ontwikkelt en realiseert voor eigen rekening en 

risico vastgoedprojecten.  
Openbaar Belang De realisatie van de woonwijk Vroondaal binnen de door het College 

vastgestelde stedenbouwkundige en planologische kaders. 
Betrokkenen Gemeente Den Haag, Bouwfonds Property Development (BPD) BV en 

Synchroon BV.  
Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. De 

wethouder Revis is inhoudelijk verantwoordelijk. 
Ambt. benoeming H. Harms – lid stuurgroep als vertegenwoordiger van de gemeentelijke 

aandeelhouder.  
Aandelen/stembelang De gemeente is 50% aandeelhouder in VastgoedExploitatieMaatschappij 

(VEM) Vroondaal Beheer BV (de beherend vennoot, die voor 4% participeert 
in de CV). Ook is de gemeente 48% eigenaar van de VastgoedExploitatie 
Maatschappij (VEM) Vroondaal CV. 

Materiële risico’s De risico’s voor de gemeente worden voldoende afgedekt door voorzieningen 

en de bankgaranties van de partners van de GEM en VEM. De voorziening 
voor de verstrekte financiering wordt conform BASEL II minimaal jaarlijks 
herzien. Risico’s op de externe grondexploitatie worden jaarlijks meegenomen 
bij het MPG en indien noodzakelijk in het weerstandsvermogen meegenomen. 

Financieel belang Het aandeelhoudersbelang is gelijk aan het financieel belang. In totaal deelt de 
gemeente dus voor 50% in het vastgoedexploitatierisico van de CV. De andere 
50% dragen BPD en Synchroon. 

Ontwikkelingen  In opdracht van de VEM CV zijn enkele woningen gerealiseerd in Vroondaal 
Noord I. De governance structuur is aangepast conform de eisen van het nieuw 
vastgestelde beleidskader Verbonden Partijen (2015).  

 
Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld 
Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen 
Doel Het realiseren van stadsuitbreiding in het, in de Vierde Nota Ruimtelijke 

Ordening Extra (VINEX) vastgelegde, gebied Wateringse Veld. 
Openbaar Belang De realisatie van de woonwijk Wateringse Veld, binnen de stedenbouwkundige 

en financiële kaders van de VINEX en het gemeentelijke beleid.  
Betrokkenen De gemeente Den Haag en BPD (voorheen: Bouwfonds MAB Ontwikkeling 

B.V.), hebben de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld (CV/BV) 
opgericht omdat beide partijen strategische grondposities hadden in het gebied. 

Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. De 
gevolmachtigde directeur betreft een ambtelijke benoeming. 
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Ambt. benoeming Mw. C. Wareman - gevolmachtigd directeur van Wateringse Veld Beheer B.V. 

Aandelen/stembelang De gemeente participeert voor 50% in Wateringse Veld Beheer BV (de 
beherende vennoot van de CV, die voor 2% participeert in de CV). Ook was 
de gemeente 100% eigenaar van Participatiemaatschappij Wateringseveld I BV. 
De Participatiemaatschappij is in 2017 geliquideerd. De gemeente heeft na 
aanvraag van ontbinding van de participatiemaatschappij het vennootaandeel in 
de CV van deze BV overgenomen. Na liquidatie heeft de gemeente dus een 
rechtstreeks belang in de CV van 49%. Besluitvorming geschiedt unaniem, 
zeggenschap is dus gelijk verdeeld. 

Materiële risico’s Geen 
Financieel belang Den Haag deelt voor 50% in het grondexploitatieresultaat. 
Ontwikkelingen  In de periode 2019-2022 zullen de laatste projecten in Wateringse Veld (circa 

110 woningen) worden opgeleverd en wordt het woonrijp maken voltooid. 
Tevens zal het plan Erasmus Midden met circa 375 woningen op een duurzame 
en groene wijze worden gerealiseerd. En worden twee ongebruikte sportvelden 

aan de Monsterseweg aan het plangebied toegevoegd ten behoeve van de bouw 
van 60 woningen.  

 
Starterspanden Den Haag BV/CV 
Programma   13 Stadsontwikkeling en Wonen 
Doel Het beheer van het pand Televisiestraat 2 – 4 (De Schilde). De CV is 

onderdeel van het instrumentarium van de Gemeente Den Haag in het kader 
van de uitvoering van het gemeentelijk duurzaamheids- en economisch beleid. 

Openbaar Belang De CV is een uitvoeringsinstrument van de gemeente voor de transformatie 
van De Schilde naar een bedrijfsverzamelgebouw voor Stadslandbouw, 
Duurzaamheid en Innovatie. 

Betrokkenen De Gemeente Den Haag en het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) 
CV.  

Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. De 

inhoudelijk portefeuillehouder is wethouder van Tongeren. 
Ambt. benoeming N.v.t. 
Aandelen/stembelang De Gemeente Den Haag bezit 50% van de aandelen in de BV en 63% in de 

CV. De zeggenschap in de CV is als volgt verdeeld: gemeente (49), FRED CV 
(49) en Starterspanden Den Haag BV (2). 

Materiële risico’s Geen. 
Financieel belang Conform het collegebesluit van 14 juni 2016 (RIS 294506) ontving de BV/CV 

een aanvullende kapitaalstorting waardoor het totaal van de kapitaalstorting 
door de gemeente komt op € 0,625mln. Daarnaast heeft de gemeente een 
langlopende vordering (lening) van € 0,829 mln. op de CV. 

Ontwikkelingen De starterspanden Den Haag BV/CV focust zich op de transformatie van de 
Televisiestraat 2 van een leegstand kantoorgebouw naar een 
bedrijfsverzamelgebouw voor onder meer Stadslandbouw, Duurzaamheid en 
Innovatie. Het project draagt de titel “The New Farm”.  
Voor één van de huurders van Starterspanden, de Urban Farmers, is per 3 juli 
2018 staat van faillissement verklaard. Het faillissement van deze huurder heeft 
financiële gevolgen voor Starterspanden B.V. omdat er daardoor minder 
huuropbrengsten worden ontvangen. 
In 2019 is de inspanning gericht op het vinden van huurders die zo goed 
mogelijk aansluiten bij het concept.  
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Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum BV/CV 

Programma   13 Stadsontwikkeling en Wonen 
Doel De uitvoering van het herstructureringsplan voor de Stationsbuurt – Oude 

Centrum (RIS 144660) uit 2007 en het geactualiseerde beleid conform de 
commissiebrief “Evaluatie Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – 
Oude Centrum BV/CV” (Ris 295106).  

Openbaar Belang Bevorderen van de stedelijke herstructurering in het gebied Stationsbuurt – 
Oude Centrum.  

Betrokkenen Gemeente Den haag en Staedion. 
Bestuurlijk belang De wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. De 

inhoudelijke portefeuillehouder is wethouder Revis. 
Ambt. benoeming N.v.t. 
Aandelen/stembelang De gemeente heeft 49% van de aandelen in bezit. De zeggenschap in de CV is 

als volgt verdeeld: gemeente (43), Staedion (45). Stedelijk Belang (2) en WOM 
BV (10). 

Materiële risico’s Geen. 
Financieel belang Aandeelhouderschap van de BV. 
Ontwikkelingen  In 2019 werken Staedion en de gemeente via de WOM samen aan ingrepen op 

de vastgoedmarkt om zo een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van de Stationsbuurt – Oude Centrum. De vastgoedmarkt is sterk 
aangetrokken. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor de WOM. Tegelijkertijd 
zorgt het ook voor meer concurrentie met geïnteresseerde marktpartijen en 
opwaartse beweging van de vastgoedprijzen. De WOM kiest haar doelen 
daarom scherp, met als doel een maximale bijdrage aan de verbetering van het 
gebied. De WOM loopt tot 2020, zodat Staedion en de gemeente in 2019 in 
overleg treden over de toekomstige meerwaarde en inzet van de WOM.  

 
Gemeenschappelijke regelingen 
 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Programma  2 College en Bestuur 
Doel De Metropoolregio (MRDH) heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen bij 

wet en in deze regeling is bepaald, het bevorderen van de samenwerking tussen 
de gemeenten met het oog op een voorspoedige ontwikkeling in het gebied en 
het beheer van de aan de regio toevertrouwde voorzieningen.  

Openbaar belang Verbeteren van de bereikbaarheid en versterken van de concurrentiepositie ten 
behoeve van huidige en toekomstige werkgelegenheid. 

Betrokkenen MRDH is een gemeenschappelijke regeling van 23 gemeenten. 
Bestuurlijk belang De burgemeesters van Den Haag en Rotterdam zijn voorzitter. De wethouders 

met de portefeuilles economie en verkeer zijn lid van de bestuurscommissies 
Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit. Burgemeester, wethouder 
verkeer en een derde door de raad te benoemen wethouder zijn lid van het 
algemeen bestuur. Raadsleden zijn lid van de adviescommissies en van de 

rekeningencommissie. 
Ambt. benoemingen Geen. 
Aandelen/stembelang De gemeente Den Haag heeft een stem aandeel van 39/200 in het Algemeen 

Bestuur van de MRDH. 
Materiële risico’s Het algemeen bestuur heeft op 9 december 2015 besloten dat de benodigde 

weerstandscapaciteit wordt gevormd, te weten € 0,1 mln. voor de eerste vier 
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jaar. Ultimo 2017 bedraagt deze ook € 0,1 mln. (concept-jaarrekening 2017). 

Uit deze rekening 2017 blijken de volgende kengetallen: 
- Netto schuldquote 97,4% 
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 0,0% 
- Solvabiliteitsratio 0,5% 
- Structurele exploitatieruimte -0,8% 

De schuldquotes worden sterk beïnvloed door de aanwezige fondsen (met name 
BDU Verkeer en Vervoer), welke als (conform de BBV) vlottende schulden 
worden beschouwd. De reserves en fondsen bedragen eind 2017 € 220,6 mln. 
Het balanstotaal bedraagt € 568,6 mln.  

Financieel belang De inwonerbijdrage bedraagt voor 2019 € 2,58 en wordt gedekt binnen 
programma 2. College en Bestuur. 

Ontwikkelingen De metropoolregio heeft de potentie om een sterke Europese topregio te 
worden. Om dat doel te bereiken is een groot aantal initiatieven genomen. De 
belangrijkste daarvan zijn het Regionale Investeringsprogramma en de Roadmap 

Next Economy die samen met de gemeenten en de provincie worden 
ontwikkeld, en de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. De Roadmap Next 
Economy wordt vanaf 2018 uitgevoerd door IQ. De ontwikkeling van de 
kenniseconomie wordt onder meer ondersteund door de ontwikkeling van het 
Central Innovation District. Een goede internationale en regionale 
bereikbaarheid zoals de Schaalsprong OV is cruciaal voor het economisch 
vestigingsklimaat en een goed functionerende arbeidsmarkt.  
Deze en andere voornemens zijn opgenomen in de begroting en het werkplan 
van de MRDH voor 2019 waarover de gemeenteraad in mei van dit jaar zijn 
zienswijze heeft vastgesteld (RIS299534).  
Het algemeen bestuur heeft eind 2017 na ontvangen zienswijzen van de 
gemeenteraden (RIS 298236) zijn reactie op de tussenevaluatie vastgesteld. De 
hierin aangekondigde maatregelen worden in 2018 doorgevoerd.  
De regiomonitor voor het economisch vestigingsklimaat en de bereikbaarheid is 

ook in 2017 herhaald. De regiomonitor wordt gezamenlijk met de provincie 
uitgevoerd. 

 
Veiligheidsregio Haaglanden 
Programma  4 Openbare orde en veiligheid 
Doel Het bevorderen van goede samenwerking tussen de hulpdiensten, gemeenten 

en andere partners in de regio op het gebied van crisisbeheersing. 
Openbaar belang Het bevorderen van goede samenwerking tussen de hulpdiensten, gemeenten 
   en andere partners in de regio op het gebied van crisisbeheersing. 

Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en gevaar voor mensen en 
dieren. Het toezicht houden op het strand en het redden van baders in nood en 
het beheer van strandposten.  

Betrokkenen  De besturen van de gemeenten Delft, Den Haag,    
   Leidschendam- Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-   
   Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. 
Bestuurlijk belang Het voorzitterschap van het dagelijks en algemeen bestuur is opgedragen aan de 

burgemeester van Den Haag. Tijdens crises en rampen die de gemeentelijke 
grenzen overschrijden kan de burgemeester van Den Haag besluiten als 
voorzitter van de veiligheidsregio het opperbevel aan zich te trekken. 

Aandelen/stembelang Er is sprake van een gewogen stemverhouding. Het nemen van besluiten door 
het algemeen bestuur vindt plaats volgens de volgende stemverdeling: 

 gemeenten < 30.000 inwoners: 1 stem; 
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gemeenten > 30.000 tot 90.000 inwoners: 2 stemmen; 

gemeenten > 90.000 tot 150.000 inwoners: 3 stemmen; 
gemeenten > 150.000 tot 300.000 inwoners: 4 stemmen; 
gemeenten > 300.000 inwoners: 5 stemmen. 

Materiële risico’s   De incidentele risico’s bestaan uit de transitie landelijke meldkamerorganisatie 
en het (2e) loopbaanbeleid en bedragen in totaal € 0,542 mln. De structurele 
risico’s bedragen in totaal € 0,905 mln. en bestaan uit de ontwikkelingen vrije 
instroom vrijwilligers, wet normering rechtspositie ambtenaren, 
aansprakelijkheid dienstverlening, terrorismegevolgbestrijding en het 
werkgeversrisico WGA/WW. In totaal gaat het om € 1,447 mln. 
Het weerstandsvermogen is € 1,458 mln. en is derhalve voldoende. 

Financieel belang De bijdrage van de gemeente Den Haag aan de Veiligheidsregio Haaglanden 
voor de taken Brandweer en Rampenbestrijding en Strandveiligheid is voor 
2019 begroot op € 45,289 mln. Dit is inclusief de bijdrage vanuit de dienst 
DSO, voor advisering in het kader van bouwvergunningen.  

Ontwikkelingen Gemeentelijke crisisbeheersing 
Sinds oktober 2010 zijn de gemeenten onderdeel van de regionale, 
multidisciplinaire crisisorganisatie. De gemeentelijke processen zijn sindsdien 
zoveel mogelijk geüniformeerd, waardoor de negen gemeenten in Haaglanden 
als één oranje kolom aangesloten zijn op de regionale multidisciplinaire 
crisisorganisatie met het accent op bevolkingszorg. Daarom is in 2016 een 
nieuwe visie op bevolkingszorg binnen Haaglanden uitgewerkt. Op basis 
hiervan is in 2017 een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd die het mogelijk 
maakt elk type incident te managen; een model waarmee alle negen gemeenten 
kunnen werken maar waarbij ook ruimte blijft voor lokale invulling. In 2018 en 
- naar verwachting - 2019 zullen de negen gemeenten een nieuwe visie op de 
gemeentelijke crisisbeheersing van Haaglanden uitwerken.  
Meldkamers in de Yp 
Landelijk wordt toegewerkt naar de samenvoeging van de huidige meldkamers 

tot 10 landelijke meldkamerlocaties. Zoals in eerdere VRH-begrotingen is 
vermeld, heeft deze samenvoeging hier al plaatsgevonden. Sinds 2014 werken 
de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden namelijk al samen in de 
Gemeenschappelijke Meldkamer op ‘De Yp’ (Den Haag). Tot het moment 
waarop beide veiligheidsregio’s de gezamenlijke meldkamer overdragen aan de 
Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid, blijven zij verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamer. Nu 
is nog niet te voorzien op welk moment deze overdracht kan plaatsvinden. 
Haaglanden stelt zich op het standpunt dat deze overdracht niet kan 
plaatsvinden alvorens overeenstemming is bereikt over de (inhoudelijke) 
afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein.  

 
Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden 
Programma   8 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 
Doel  VT: Het in samenwerking met collega-instellingen aantoonbaar voorkomen en 

stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgdragen voor herstel 
van schade bij de direct betrokkenen. 
GGD: Het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van de 
inwoners van de regio Haaglanden met producten en diensten die helpen 
gezond op te groeien en op te voeden, gezonder te leven en langer gezond te 
blijven. 
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Openbaar Belang  De GGD & VT Haaglanden voeren in het kader van o.a. de Wet Publieke 

Gezondheid c.q. Wet Maatschappelijke Ondersteuning activiteiten op het 
gebied van huiselijk geweld, gezondheidsbevordering, gezondheidsonderzoeken, 
infectieziektebestrijding en hygiëne. 

Betrokkenen  De besturen van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, 
Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en 
Zoetermeer.  

Bestuurlijk belang  De wethouder Parbhudayal is lid van het Dagelijks Bestuur en Algemeen 
Bestuur.  

Ambt. benoemingen De Directeur Publieke Gezondheid Haaglanden geeft leiding aan de GGD 
onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. 

Aandelen belang  n.v.t.   
Materiële risico’s  n.v.t.   
Financieel belang De bijdrage van de gemeente Den Haag bedraagt € 13,49 mln. 
Ontwikkelingen  Per 1 januari 2018 is de gemeenschappelijke regeling herijkt. Het huiselijk 

geweld meldpunt “Veilig Thuis” is ondergebracht in de gemeenschappelijke 
regeling GGD & VT Haaglanden. De uitvoeringsorganisatie was en is 
onderdeel van de gemeente Den Haag.  
Met de introductie van een dienstverleningsovereenkomst tussen het Algemeen 
Bestuur van de gemeenschappelijke regeling en de gemeente Den Haag wordt 
gezorgd dat helder is onder welke condities de gemeente Den Haag diensten 
levert en wat de regio mag verwachten. In de gemeenschappelijke regeling is 
het onderscheid tussen de rol van Directeur Publieke Gezondheid en directeur 
uitvoeringsorganisatie GGD en die van VT verhelderd. 

 
Regionaal Inkoopbureau H10 
Programma   8 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 
Doel Uitvoeringsorganisatie van jeugdhulp. Behulpzaam bij inkopen van Jeugdhulp 

bij zorgaanbieders, bij controle en afwikkeling van declaraties, bij verstrekken 

voorschotten door gemeenten aan zorgaanbieders, ramingen per gemeente van 
zorgkosten etc. Alle betalingen aan Zorgaanbieders geschieden door de 
gemeenten zelf en de gemeenten gaan zelfstandig contracten aan met derden. 

Openbaar belang De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van 
uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.  

Betrokkenen De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp, 
Voorburg-Leidschendam, Wassenaar, Voorschoten, Midden-Delfland en 
Westland 

Bestuurlijk belang Wethouder Parbhudayal is voorzitter van het driehoofdig bestuur. Besluiten 
worden genomen op basis van een gewogen stemverhouding.  

Ambt. benoemingen Geen   
Aandelen/stembelang Het aantal stemmen dat een lid in de vergadering kan uitbrengen, wordt 

bepaald door het aantal inwoners van de gemeente(n) door wiens college(s) van 
burgemeester en wethouders hij is aangewezen. 

Materiële risico’s Geen 
Financieel belang Jaarlijks wordt circa 50 procent van de kosten (naar rato van inwonersaantal) 

van het inkoopbureau H10 door Den Haag vergoed. De kosten 2019 bedragen 
€ 1.272.228. 

Ontwikkelingen In 2018 wordt de bestuurlijke besluitvorming in gang gezet om de 
gemeenschappelijke regeling te verlengen met maximaal twee jaar tot eind 
2020.  
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Bedrijvenschap Harnaschpolder 

Programma  11 Economie 
Doel Het ontwikkelen van 80 ha. bruto bedrijventerrein voor standaard en 

hoogwaardige bedrijven.  
Openbaar Belang Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen. Harnaschpolder vervult 

een belangrijke functie voor Haagse bedrijven die hun activiteiten willen 
uitbreiden - en dat niet kunnen op hun huidige locatie - of zijn gevestigd op te 
herstructureren of transformeren (binnen-) stedelijke bedrijventerreinen. De 
hoofdactiviteiten om dit te realiseren bestaan uit de verwerving van gronden, 
het bouw- en woonrijp maken hiervan en de uitgifte van deze gronden aan 
bedrijven. 

Betrokkenen  De gemeenten Den Haag en Midden-Delfland. 
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur telt zes leden (drie leden per gemeente), dit betreft de 

wethouders Guernaoui, de Mos en Bruines. Zowel de Haagse leden als de 
leden van Midden-Delfland van het algemeen bestuur zijn afkomstig uit het 

college. Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit het Algemeen Bestuur en 
bestaat uit drie leden; hiertoe zijn twee wethouders van de gemeente Den 
Haag en een van Midden-Delfland benoemd. Besluitvorming AB en DB op 
basis van unanimiteit. 

Ambt. benoeming Directeur wordt benoemd op voordracht van Den Haag; huidige directeur:  
   Directeur IDC Den Haag. 
Aandelen/stembelang De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. 
Materiële risico’s Ter dekking van de negatieve saldi op de grondexploitaties heeft de gemeente 

een tweetal voorzieningen gevormd. 
Financieel belang Positieve of negatieve eindsaldi op de grondexploitaties worden verdeeld tussen 

de twee gemeenten, waarbij Den Haag aansprakelijk is voor 85% van het 
positieve / negatieve saldo.  

Ontwikkelingen  Voor de periode 2019-2022 wordt een aanzienlijke stijging van gronduitgifte 
verwacht, mede vanwege de ruime belangstelling voor dit centraal gelegen 

terrein. De actuele grondexploitatie heeft een looptijd t/m 2023. 
 
Industrieschap de Plaspoelpolder (IPP) (Rijswijk) 
Programma  11 Economie 
Doel Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen 
Betrokkenen Gemeenten Den Haag en Rijswijk 
Vestigingsplaats Rijswijk 
Openbaar Belang Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen. 
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden van wie 3 uit Den Haag: wethouders 

Guernaoui, de Mos en Bruines. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden van 
wie 1 uit Den Haag: wethouder de Mos. Wethouder Bruines is 
plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur. Het voorzitterschap van het 
algemeen en dagelijks bestuur wisselt jaarlijks per 1 juli. De gemeente Den 
Haag is hiermee rechtstreeks bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks en 
algemeen bestuur van het IPP. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid 
gesteld zienswijzen kenbaar te maken op begrotingen en begrotingswijzigingen 
en ontvangt de jaarstukken en halfjaarrapportage ter kennisname. 

Ambt. benoeming de heer C. Boele (directeur IDC), directie namens Den Haag. 
Aandelen/stembelang De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. 
Financieel belang Den Haag participeert voor 50% risicodragend in de exploitaties van het IPP. 
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Materiële risico’s Het IPP heeft een eigen financiële reserve waarbinnen de risico’s worden 

opgevangen, waardoor Den Haag tot op heden geen voorzieningen heeft 
hoeven treffen ter afdekking van tekorten. 

Ontwikkelingen  Het IPP nadert de komende jaren de voltooiing van haar huidige opgaven: de 
projecten N-Kavel en Treubstraat. Op dit moment wordt er door het IPP in 
breder regionaal verband al gekeken naar de toekomstige opgaven op het 
gebied van de realisatie en herstructurering van bedrijventerreinen. In vervolg 
op het bepalen van de toekomstige opgave, wordt verkend op welke wijze de 
opgave het beste gerealiseerd kan worden. De voorbereiding van het 
liquidatieproces lijkt het juiste moment om te onderzoeken of een nieuw 
regionaal vehikel dat risicodragend investeert in de ontwikkeling en/of 
herstructurering van bedrijventerreinen wenselijk en haalbaar is. 

 
Omgevingsdienst Haaglanden 
Programma:  3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

Doel: De omgevingsdienst Haaglanden is verantwoordelijk voor de 
vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied en de 
specialistische advisering op het gebied van milieu en Ruimtelijke Ordening 
voor negen Haaglanden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.  

Betrokken: De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker, 
Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer en de provincie Zuid-
Holland. 

Vestigingsplaats Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag 
Openbaar belang: Bescherming van mens en natuur tegen schade; uitvoering van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
Financieel belang: De gemeente Den Haag heeft voor 27% stembelang in het Algemeen Bestuur. 

Hiermee heeft de gemeente Den Haag een financieel belang van 27% in de 
eventuele exploitatie, tekorten en overschotten. 

Bestuurlijk belang: Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan de wethouder van 

Tongeren uit de gemeente Den Haag. Het algemeen bestuur bestaat uit 13 
leden waarvan twee leden uit Den Haag te weten wethouder van Tongeren en 
wethouder de Mos. 

Materiële risico’s  Het weerstandsvermogen is (maximaal van) 5% van de bij begroting geraamde 
structurele exploitatielasten. De deelnemers zijn financieel verantwoordelijk 
voor de risico’s die de 5% overstijgen.  

Ontwikkelingen: 1. Door een wijziging in de landelijke wetgeving worden de meeste asbestaken 
milieu gerelateerd. De taak is toegevoegd aan het basistakenpakket van de 
omgevingsdienst. Dit betekent dat de asbestaken overgaan van bouwen (DSO) 
naar de ODH. De ODH verwacht dat als gevolg van de (landelijke) 
harmonisatie van de uitvoering de gemeentelijke deelnemersbijdrage (mogelijk) 
verhoogd moet worden. 
2. In het Koersplan ODH 2017-2020 is het voornemen vastgelegd dat de ODH 
de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken gaat aanbieden aan de 
deelnemers die behoren bij de Omgevingswet (verbreding takenpakket met o.a. 
bouwtaken). Dit voornemen wordt in 2019 uitgewerkt. 

  

 
  



255 
 
 

Stichtingen, verenigingen en coöperaties 

 
Stichting Economische Investeringen Den Haag (HEID) 
 
Programma   11 Economie 
Doel Het structureel beschikbaar stellen van kapitaal, langs de lijn van de Haagse 

economische visie, om gezamenlijk met private partijen een duurzame 
geïntegreerde stedelijke ontwikkeling te bewerkstelligen. 

Openbaar Belang Stichting HEID investeert langs de lijn van de economische visie middels 
onderliggende fondsen in meer innovatie en ondernemerschap, in de 
koolstofarme economie en in werkgelegenheid en vestigingsklimaat.  

Betrokkenen  De gemeente Den Haag.  
Bestuurlijk belang Het bestuur van stichting HEID bestaat uit 1 natuurlijk persoon benoemd door 

het College van B&W van de gemeente Den Haag, wethouder Bruines. 
Ambt. benoeming Bestuurder - Wethouder Bruines; Fondsmanager – beleidsadviseur DSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Aandelen/stembelang Stichting HEID kent als stichting geen aandeelhouders.  
Materiële risico’s Geen. 
Financieel belang De gemeente en de stichting hebben een subsidierelatie.  
Ontwikkelingen  In 2018 is de eerder, bij het Europese Kansen voor West programma, 

aangevraagde subsidie van € 7 mln. voor het Energiefonds Den Haag 
gehonoreerd. Ook is er in 2018 door HEID voor € 50.000 deelgenomen in de 
derde World Startup Factory, een Haags accelerator programma ten behoeve 
van de impact economy. In 2019 zal HEID blijven kijken naar mogelijkheden 
om het fondsvermogen van HEID en haar onderliggende fondsen uit te breiden, 
met het doel het revolverend kapitaal te vergroten. Den Haag kan met dit 
kapitaal innovatie en ondernemerschap, koolstofarme economie en stedelijke 
ontwikkeling realiseren. Hiertoe zal ook de samenwerking met externe 
financiers zoals de Europese Investeringsbank en de Bank Nederlandse 
Gemeenten gezocht worden. 

 
Stichting Werkbij 
Programma  Voornamelijk 7 Werk en Inkomen 
Doel Via de Stichting Werkbij worden werknemers gedetacheerd. De organisatie 

treedt op als werkgever van een steeds kleiner wordende groep werknemers, in 
de leeftijdscategorie van 55-62 jaar. 

Openbaar belang Via de Stichting Werkbij worden werknemers gedetacheerd bij bedrijven en 
instellingen, voornamelijk in de publieke sector. De organisatie treedt op als 
werkgever van een steeds kleiner wordende groep werknemers, in de 
leeftijdscategorie van 55-62 jaar. Er is geen directe bijdrage aan de 
Programmadoelstelling, omdat de organisatie zich in de laatste fase van afbouw 
bevindt.  

Betrokkenen Naast de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten zijn er geen 
andere betrokkenen bij deze organisatie.  

Bestuurlijk belang Directeuren en een directieadviseur van de dienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheidsprojecten hebben zitting in het bestuur van de organisatie. 
De gevolmachtigde is de heer R. Scholten, ambtenaar bij de dienst Sociale 
Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. De gemeente heeft volledige 
zeggenschap. 

Ambt. benoemingen Directeuren en een directieadviseur van de dienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheidsprojecten hebben zitting in het bestuur van de organisatie. 
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Het gaat hier om mevrouw E.M. ten Hoorn Boer (voorzitter), mevrouw M. 

Stam (secretaris) en de heer R. Dahmeijer (penningmeester). De 
gevolmachtigde is de heer R. Scholten. 

Aandelen/stembelang Niet van toepassing 
Materiële risico’s In de afgelopen maanden is een aantal rechtszaken gevoerd omdat een aantal 

werknemers die via de afbouwfase zijn afgevloeid menen dat zij recht hebben 
op een transitievergoeding bij het uitstromen waarbij het standpunt van de 
Werkbij is dat zij hier geen recht op hebben. Vooralsnog is de Werkbij zowel 
bij de kantonrechter als in hoger beroep in het gelijk gesteld. De advocaat van 
één ex-werknemer heeft bij de Hoge Raad der Nederlanden op 8 januari 2018  
een verzoekschrift tot cassatie ingediend. 

Financieel belang De Gemeente Den Haag is voor 100% verantwoordelijk voor Stichting 
Werkbij. 

Ontwikkelingen De Stichting Werkbij is destijds opgericht om bijstandsgerechtigden via een 
detachering aan werk te helpen. Op haar hoogtepunt had de organisatie zo’n 

2.200 werknemers in dienst. In 2010 is door de gemeenteraad het besluit 
genomen tot afbouw van de stichting. Dat heeft geleid tot een sociaal akkoord 
in juli 2012 waarbij een groot aantal werknemers zijn uitgestroomd. De 
organisatie bevindt zicht nu nog steeds in een afbouwfase en heeft in 2017 
ongeveer 20 mensen op de payroll staan (in 2016 waren dit er 50). Er is geen 
directe bijdrage aan de Programmadoelstelling, omdat de organisatie zich in een 
fase van afbouw bevindt. De doelstelling is om Stichting Werkbij per 31 
december 2018 op te heffen. 

 
BIRGIT (Beter In Regie op Gemeentelijke IT) 
Programma  14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening  
Doel Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben besloten de (door) ontwikkeling en 

het beheer van een ICT-toepassing voor het gebruik en het beheer van het 
stelsel van basis- en kernregistraties (stelselbeheersysteem) gezamenlijk te 

organiseren. Hiertoe is het samenwerkingsverband BIRGIT aangegaan om 
tegen zo laag mogelijke kosten beheer en onderhoud te laten plegen op 
software die in open source voor leden beschikbaar wordt gesteld.  

Openbaar Belang Betere dienstverlening en minder administratieve lasten voor burgers en 
bedrijven. De coöperatie levert een stelselbeheersysteem, dat hieraan bijdraagt 
door het mogelijk te maken om gegevens eenmalig in te winnen en meervoudig 
te gebruiken. 

Betrokkenen  Gemeenten Den Haag, Rotterdam en Utrecht 
Bestuurlijk belang De gemeente Den Haag wordt in ALV vertegenwoordigd door een 

gemandateerde. In de praktijk is dit de CIO van de gemeente Den Haag. De 
gemeente wordt tevens vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen.  

Ambt. benoemingen  Vanaf 1 november 2017 is de heer Simon Bouwman benoemd als bestuurder 
van de coöperatie.  

Aandelen /stembelang De vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag maakt voor 1/3 deel uit van 
het bestuur en de raad van commissarissen.  

Materiële risico’s n.v.t. 
Financieel belang De (door het college vastgestelde) jaarlijkse bijdrage van Den Haag over het jaar 

2018 betreft € 192.555,- (excl. BTW) 
Ontwikkelingen  Het stelsel van basis- en kernregistraties is voortdurend in ontwikkeling en 

wordt de komende jaren (landelijk) uitgebreid met nieuwe basis- en 
kernregistraties. Deze zijn o.a. noodzakelijk om de gemeentelijke 
dienstverlening verder te verbeteren en bedrijfsprocessen efficiënter in te 
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richten. In G4-verband wordt de doorontwikkeling en de doelstelling van de 

coöperatie nader onderzocht. Doelstellingen en positie zullen voor 2019 nader 
worden gedefinieerd. 

  
Wigo4it 
Programma Voornamelijk 7 Werk en Inkomen, maar ook programma 14 Stadsdelen, 

Integratie en Dienstverlening en programma 8 Zorg, Jeugd, Welzijn en 
Volksgezondheid.  

Doel Het doel van Wigo4it is om t.b.v. de sociale diensten van de G4 als één partij 
op te treden om hergebruik, ontwikkeling en gezamenlijk beheer van ICT-
systemen mogelijk te maken. Deze samenwerking moet leiden tot een 
verbetering van de effectiviteit en doelmatigheid op het gebied van ICT. 
Verder heeft Wigo4it een belangrijke coördinerende en faciliterende rol bij 
intergemeentelijke communicatie- en overlegvormen. Voor de dienst SZW is 
het streven dat Wigo4it optreedt als een betrouwbare en kwalitatieve goede 

leverancier en samenwerkingspartner. 
Openbaar Belang Wigo4it is opgericht om gezamenlijk gebruik, beheer en ontwikkeling van ICT-

systemen voor en door de sociale diensten van de vier grote steden mogelijk te 
maken. 
Wigo4it draagt, met een zakelijke en professionele klantbenadering, zorg voor 
de ICT-facilitering van de primaire processen van de vier diensten. Verder 
draagt Wigo4it bij aan de coördinatie en afstemming tussen de G4.  

Betrokkenen De belangrijkste andere partijen in de deelneming zijn de Sociale Diensten van 
de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Utrecht 

Bestuurlijk belang De belangrijkste andere partijen in de deelneming zijn de Sociale Diensten van 
de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 

Aandelen belang Iedere gemeente heeft één vierde van het startkapitaal ingelegd. De gemeente 
Den Haag heeft dus een belang van 25% in Wigo4it. Het feitelijk 
aandelenbelang is € 25.000.  

Ambt. benoemingen De Algemeen directeur van de dienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheidsprojecten heeft zitting in het bestuur van de organisatie. Het 
gaat hier om mevrouw E.M. ten Hoorn Boer. 

Materiële risico’s Geen 
Financieel belang De gemeente Den Haag heeft een aandeel van 23% in de contributiebijdrage, 

verdeeld naar rato van het aantal bijstandsgerechtigden. Daarnaast heeft de 
gemeente een schuld aan Wigo4it van € 0,9 mln. 

Ontwikkelingen  Wigo4it realiseert het beheer en ontwikkeling van de ICT systemen en vervult 
een belangrijke rol ten aanzien van de coördinatie en afstemming tussen de G4. 
SZW heeft met de partij Wigo4it op hoofdlijnen het doel bereikt dat Wigo4it 
zorgdraagt voor beheer en ontwikkeling van informatiesystemen. In 2017 en 
2108 zijn de eerste onderdelen van het Programma Professional Portal 
opgeleverd. Het Programma Professional Portal zorgt voor vernieuwing van 
SZW-dienstverlening met behulp van moderne ICT. Eind 2018 zal het 
Programma in zijn huidige vorm worden beëindigd en overgedragen aan de 
staande organisatie van Wigo4it.  

 Wigo4it is ook betrokken bij het GBI (Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen) 
een samenwerkingsverband met als doel het verbeteren van de dienstverlening 
en het optimaliseren van de werkprocessen en verbeteren de toegankelijkheid 
voor burgers door een hoge mate van digitalisering.  
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 Een belangrijke applicatie waar de G4 mee werken is Socrates. In 2019 zal 

worden onderzocht op welke wijze Socrates toekomstbestendig kan worden 
gemaakt.  

 
Vereniging van Eigenaren (VVE) “De Wittebrug” te Den Haag. 
Programma Overzicht  Overhead 
Doel Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de 

gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van de eigenaren.  

Openbaar Belang Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als gedeeltelijk 
eigenaar van het complex  

Betrokkenen De gemeente Den Haag, alsmede Ahold Vastgoed, Allround Waddinxveen BV, 
Politie Bureau Huisvesting, en de VVE Wittebrug Woningen. 

Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door 
een medewerker van het Intern Diensten Centrum. 

Ambt. benoemingen Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact 
Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VVE.  

Aandelen/ stembelang In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 30 % eigenaar is van het 
pand. 

Materiële Risico’s Geen bijzondere risico’s. 
Financieel belang In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over het (groot)onderhoud, de 

brandmeldinstallatie, de schoonmaakkosten en de verzekeringen. De 
jaarrekening over 2017 is beschikbaar. De VVE heeft over 2017 een 
balanstotaal van € 0,504 mln. De administratie van de VVE wordt verzorgd 
door VT 2000B.V. 

Ontwikkelingen  Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.  
 
Vereniging van Eigenaren (VVE) “De Wittebrug” Woningen Weimarstraat 355/9 te Den Haag 
Programma  Overzicht Overhead.  

Doel Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de 
gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van de eigenaren.  

Openbaar Belang Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als gedeeltelijk 
eigenaar van het complex  

Betrokkenen De gemeente Den Haag, alsmede 2 particuliere eigenaren van appartementen. 
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door 

een medewerker van het Intern Diensten Centrum. 
Ambt. benoemingen Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact 

Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VVE.   
Aandelen/ stembelang In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 50 % eigenaar is van het 

pand. 
Materiële Risico’s Geen bijzondere risico’s. 
Financieel belang In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over het (groot)onderhoud en de 

verzekeringen van het pand. Het betreft zeer beperkte bedragen. 
Ontwikkelingen  Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.  
 
Vereniging van Eigenaren (VVE) Hulshoff-Bibliotheekcomplex. 
Programma Overzicht Overhead 
Doel Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de 

gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van de eigenaren.  
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Openbaar Belang Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als grootste 

eigenaar van het complex  
Betrokkenen De gemeente Den Haag en Hulshoff Design Centers te Voorschoten. 
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door 

een medewerker van het Intern Diensten Centrum. 
Ambt. benoemingen Namens de gemeente is de afdelingsmanager Klantcontact Services van het IDC 

lid van het bestuur van de VVE 
Aandelen/ stembelang Deze VVE is voor 9,9% eigenaar van het stadhuis/bibliotheekcomplex. In de 

splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 73% eigenaar is van het 
betreffende gedeelte. 

Materiële Risico’s Geen bijzondere risico’s. 
Financieel belang In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over hoofddaken, de 

gevelonderhoudsinstallatie, de sprinklerinstallaties, de verzekeringen van het 
pand, en klein onderhoud. Over 2017 is een bedrag van € 20.000 aan kosten bij 
de VVE in rekening gebracht. De gemeente betaalt hiervan 73%. Voor 2018 is 

een bedrag van € 23.000 begroot. De gemeente Den Haag voert de 
administratie van deze VVE 

Ontwikkelingen  Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.  
 
Vereniging van Eigenaren (VVE) Kantoren en Woningen aan de Leyweg 807-813. 
Programma  Overzicht Overhead.  
Doel Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de 

gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van de eigenaren.  

Openbaar Belang Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als grootste 
eigenaar van het complex  

Betrokkenen De gemeente Den Haag en Vesteda gevestigd te Den Haag. 
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door 

een medewerker van het Intern Diensten Centrum.. 

Ambt. benoemingen Namens de gemeente is de afdelingsmanager Klantcontact Services van het IDC 
lid van het bestuur van de VVE 

Aandelen/ stembelang In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 74% eigenaar is van het 
pand. 

Materiële Risico’s Geen bijzondere risico’s. 
Financieel belang In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over hoofddaken, de 

gevelonderhoudsinstallatie, de buitengevel, de sprinklerinstallaties, de 
verzekeringen van het pand, klein onderhoud enz. In 2017 is € 102.000 in 
rekening gebracht. Voor 2018 wordt een bedrag van € 90.000 begroot. De 
gemeente neemt 74% van deze kosten voor haar rekening. De gemeente Den 
Haag voert de administratie van deze VVE.  

Ontwikkelingen  Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.  
 
Vereniging van Eigenaren (VVE) Stadhuiscomplex aan het Spui 68-70. 
Programma Overzicht Overhead 
Doel Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de 

gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van de eigenaren.  

Openbaar Belang Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als grootste 
eigenaar van het complex  

Betrokkenen De gemeente Den Haag alsmede JOVI investments II gevestigd te Den Haag. 
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Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door 

een medewerker van het Intern Diensten Centrum. 
Ambt. benoemingen Namens de gemeente is de afdelingsmanager Klantcontact Services van het IDC 

lid van het bestuur van de VVE 
Aandelen/ stembelang Deze VVE is voor 90,1 % eigenaar van het stadhuis/bibliotheekcomplex. In de 

2 splitsingsakten (op 11-9-1998 en op 26-4-2005), die opgesteld zijn naar 
aanleiding van de aankoop van winkels door de gemeente is vastgelegd dat de 
gemeente uiteindelijk voor 87,7 % eigenaar is van dit deel van het 
stadhuis/bibliotheek- complex. Door de aankoop van het Forum complex in 
april 2017 is dit percentage toegenomen met 11,4 % tot 99,1 % 

Materiële Risico’s Geen bijzondere risico’s. 
Financieel belang In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over de kosten van beveiliging 

en schoonmaak van het atrium, de hoofddaken, de gevelonderhoudsinstallatie, 
de sprinklerinstallaties, de kosten van bemensing van de meldkamer, de 
verzekeringen van het pand, en klein onderhoud. In 2017 is een bedrag van € 

0,542 mln. in rekening gebracht. Voor 2018 is een bedrag van € 0,590 mln. 
begroot. De gemeente neemt, na de aankoop van Forum, 99% van deze kosten 
voor haar rekening. De gemeente Den Haag voert de administratie van deze 
VVE.  

Ontwikkelingen  Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen. 
 
Vereniging van Eigenaren (VVE) Stadsdeelcomplex “Leidschenveen-Ypenburg” 
Programma  Overzicht Overhead.  
Doel Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de 

gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van de eigenaren.  

Openbaar Belang Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als mede eigenaar 
van het complex  

Betrokkenen De gemeente Den Haag en Politie Haaglanden en DPB Vastgoedbeheer te 

Barendrecht. 
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door 

een medewerker van het Intern Diensten Centrum. 
Ambt. benoemingen Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact 

Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VVE.  
Aandelen/ stembelang In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 25 % eigenaar is van het 

pand. 
Materiële Risico’s Geen bijzondere risico’s. 
Financieel belang In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over gevelonderhoud, 

(groot)onderhoud, energieopslag, liftkosten enz. De jaarrekening 2017 is 
beschikbaar. De VVE heeft over 2017 een balanstotaal van € 0,331 mln. De 
administratie van de VVE wordt verzorgd door VT 2000 B.V. 

Ontwikkelingen  Er loopt momenteel nog een gerechtelijke procedure over de afwikkeling van 
onderhoud. Momenteel wordt een mediation- traject gevolgd om te bezien of 
er een minnelijke schikking mogelijk is. 

 
Vereniging van Eigenaren (VVE) Kantoor-/wooncomplex Willemstaete Scheveningseweg 255 
Programma  Overzicht overhead  
Doel Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de 

gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van de eigenaren.  
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Openbaar Belang Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als mede eigenaar 

van het complex  
Betrokkenen De gemeente Den Haag en bewoners VVE. 
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door 

een medewerker van het Intern Diensten Centrum. 
Ambt. benoemingen Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact 

Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VVE.  
Aandelen/ stembelang In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 33% eigenaar is van het 

pand. 
Materiële Risico’s Geen bijzondere risico’s. 
Financieel belang In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over gevelonderhoud, 

(groot)onderhoud en verzekeringen. De kosten worden jaarlijks conform de 
verdeelsleutel in de oprichtingsakte door beide eigenaren gedragen. 

Ontwikkelingen  Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen 

 
Overige verbonden partijen 
Programma   13 Stadsontwikkeling en Wonen 
Doel Als samenwerkingsverband van en voor gemeenten ontzorgt, ondersteunt en 

faciliteert Dataland B.V. gemeenten op het gebied van geo-, WOZ en 
vastgoedinformatie. De deelname is een vorm van samenwerking tussen 
gemeenten ter behartiging van het openbaar belang en met als resultaat 
efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van 
overheidsinformatie, overheidsloket, e-government, dienstverlening, een 
transparante en betrouwbare overheid evenals de stroomlijning van 
basisgegevens. 

Openbaar Belang DataLand sluit goed aan bij actuele ontwikkelingen, zoals het project 
Overheidsloket 2000, e-government, de toegankelijkheid van 
overheidsinformatie, de transparante en betrouwbare overheid en de 
stroomlijning van basisgegevens. Dit is ook het openbaar belang dat gediend 
wordt, zoals voor een financiële deelneming vereist wordt door artikel 160 lid 2 
van de Gemeentewet. 

Betrokkenen Diverse Nederlandse gemeenten (o.a. gemeente Den Haag) en de VNG.  
Bestuurlijk belang Wethouder Guernaoui vertegenwoordigt Den Haag in de ALV. 
Ambt. benoeming Gemeente Den Haag is als participant vertegenwoordigd in de 

certificaathouders vergadering. De certificaathouders stemmen onder andere 
over de voordracht door het bestuur van nieuwe bestuurders. Drie van de 
bestuurders komen vanuit de certificaat houdende gemeenten. Eén van de 
bestuurders van de Stichting administratiekantoor Dataland is onlangs bij de 
gemeente benoemd als ambtenaar, waarmee er een ambtelijk benoeming wordt 
gerealiseerd. Het betreft de afdelingsmanager van Taxatie & 
Vastgoedinformatie van DPZ. De bestuurders zijn onbezoldigd. 

Aandelen/stembelang Het beheren van de aandelen in het kapitaal van Dataland B.V., tegen uitgifte 
van certificaten en het in het belang van Dataland B.V. uitoefenen van de 
bijbehorende rechten. De Gemeenten hebben een belang naar rato van 
inwonertal. Er zijn 155 certificaat houdende gemeenten. Ook de VNG is 
certificaathouder. De gemeente Den Haag heeft een belang van 4,1%. 

Materiële risico’s Geen. 
Financieel belang Gemeente Den Haag heeft 280.049 certificaten die een financieel belang van € 

0,03 mln. vertegenwoordigen. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname 
verbonden. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen kosten 
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van verstrekking. Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende gemeenten 

uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke gegevens. De 
certificaathouders lopen geen financieel risico en ontvangen enkel de 
vergoeding. 

Ontwikkelingen Er is een recente ontwikkeling te vermelden: 
Het bestuur en directie van Dataland hebben de certificaathouders gevraagd 
mee te denken over de toekomst van Dataland B.V. wegens tegenvallende 
omzet van het nieuwe product “Knoop’’. Met de input van alle gemeenten zal 
de koers voor 2019 en verder bepaald worden. Dit zal in de loop van 2018 
duidelijker worden.  
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4.7 Subsidies 
 
Subsidie proces  
In deze subsidieparagraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van 
subsidies, zowel verstrekt ter uitvoering van het gemeentelijk beleid als subsidies die de gemeente 
probeert te verwerven.  
 
Centraal Subsidiebureau (CSb)  
De gemeente Den Haag heeft het advies over, en uitvoering van de subsidiebeslissingen bij één centraal 
bureau belegd. Daarmee werkt de gemeente aan de realisatie van de volgende bestuurlijke opgaven:  

 grip op doel- en rechtmatigheid van de subsidieverleningen;  

 gemeentebrede standaard uitvoeringsvoorschriften en subsidiearrangementen;  

 het gemeentebreed hanteren van formats voor modelsubsidiebeschikkingen;  

 het gebruikmaken van een set uniforme en gemeentebrede voorwaarden bij het formuleren van 
subsidievoorwaarden vooraf over in ieder geval de inhoudelijke en financiële verantwoording 

achteraf;  

 openbaar en toegankelijk informeren over verleende subsidies in het subsidieregister.  
 
Het subsidiebureau is daarmee de spil in het verleen- en vaststelproces van in totaal ongeveer 6000 
verleningen en 2500 vaststellingen per jaar waarmee grofweg € 370 mln. is gemoeid.  
 
Resultaatgerichtheid subsidieverlening  
Het verwerken van deze processen vraagt naast de juiste juridische en financiële context ook om een 
heldere omschrijving van het gewenste (bij verlening), of bereikte (bij vaststelling) resultaat. Dus in 
hoeverre worden de subsidiedoelstellingen bereikt en draagt dit bij aan de beleidsdoelen. Mede naar 
aanleiding van het rapport ‘Eerlijk delen’ (juni 2017) van de Rekenkamer wordt gemeentebreed gewerkt 
aan een uniforme methodiek voor beleidsevaluatie en de verbinding daarvan met evaluatie van 
subsidieregelingen. Via het subsidieregister zijn deze evaluaties in de toekomst ook voor een ieder te 
raadplegen. In 2018 verschijnt de kadernota subsidiebeleid. Hierin wordt onder meer ingegaan op (het 
verschil tussen) beleidsevaluatie en evaluatie van subsidieverlening en de stappen die het college zet op 
stelselmatige beleids- en subsidie-evaluatie. 
 
Subsidieregister  
In maart 2017 is een geheel nieuw subsidieregister beschikbaar gekomen. In 2018 is de stap gezet naar 
een frequentere update van de informatie (eens per kwartaal). Het register wordt vanaf 2019 uitgebreid 
met de genoemde link naar de meest recente evaluatie van de subsidieregeling. Zodra het nieuwe 
subsidiesysteem (zie hierna) operationeel is, wordt bovendien geografische informatie over het gebied 
dat profiteert van de subsidieverlening getoond. Door de gewijzigde indeling van de 
programmabegroting (minder programma’s en activiteiten in plaats van producten) zal overigens de 
vergelijking tussen jaren voor en na deze wijziging niet meer goed mogelijk zijn. 
 
Haags Subsidiesysteem  
In 2017 is gestart met het ontwerpen van een subsidiesysteem dat de interne verwerking van de 
gemeente veel beter koppelt aan de presentatie naar, en communicatie met de burgers en instellingen en 
bedrijven in de gemeente Den Haag. Dit komt zowel de transparantie en toegankelijkheid van 
informatie als de eenvoud en snelheid van de verwerking van een aanvraag ten goede. Door aan te 
sluiten bij bestaande systemen zoals DigiD, E-herkenning en de berichtenbox van de overheid zal de 
aanvrager direct inzage hebben in de status van de aanvraag en daar op kunnen reageren. Dubbele 
aanvragen worden nog meer dan nu voorkomen en er wordt niet meer gevraagd naar informatie die de 
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gemeente al in huis heeft. Het subsidiesysteem is naar verwachting in 2019 operationeel en dus 

bereikbaar voor de inwoners, instellingen en bedrijven. 
 
Verwerving Europese Subsidies 
Regionale, nationale en Europese subsidies bieden kansen voor de gemeente Den Haag. Door de 
gemeente wordt actief ingezet op Europese subsidieprogramma’s zoals EFRO, INTERREG, Horizon 
2020, Erasmus+, Europees Sociaal Fonds (ESF) en Urban Innovative Actions. Daarnaast wordt ook 
gebruik gemaakt van stimuleringsregelingen vanuit de rijksoverheid (voor o.a. de Regio Deals), de 
provincie (voor o.a. luchtkwaliteitsprojecten) of metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) (voor 
o.a. fiets- en groenprojecten) om projecten voor de stad te realiseren. 
Er wordt samengewerkt met partnerorganisaties binnen en buiten de stad, zoals de MRDH, provincie 
Zuid-Holland en andere (Europese) steden, maar ook met universiteiten en kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven in de gemeente Den Haag. 
 
Voor de vaak verplichte gemeentelijke bijdrage bij het verwerven van subsidies vervult het gemeentelijk 

Cofinancieringsfonds een belangrijke rol. Hieruit worden gemeentelijke projecten ondersteund die een 
externe subsidie ontvangen. Deze projecten moeten bijdragen aan duurzaamheid, innovatieve 
ontwikkelingen en werkgelegenheid in de gemeente. 
De komende jaren wordt een verdere verschuiving verwacht van (enkel) subsidies naar de inzet van het 
gecombineerd inzetten van subsidies en financieringen (‘blending’) en naar het gebruik van 
financieringsinstrumenten, zoals revolverende fondsen. Deze ontwikkelingen worden door de gemeente 
gevolgd en toegepast. 
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4.8 Vastgoed 
 
Inleiding 
De gemeente Den Haag heeft een gevarieerde vastgoedportefeuille om daarmee de verschillende 
beleidsdoelstellingen te faciliteren. Te denken valt aan sporthallen, wijk- en buurtcentra, 
kinderdagverblijven en kantoren die gebruikt worden voor de gemeentelijke bedrijfsvoering zoals het 
Stadhuis aan het Spui en het Stadsdeelkantoor aan de Leyweg. Daarnaast zijn er gronden en panden 
aangekocht ten behoeve van stadsontwikkeling. In dat kader bezit de gemeente een groot aantal 
percelen in bijvoorbeeld Madestein (Vroondaal) en panden in de Binckhorst. Tenslotte is de gemeente 
nog eigenaar van diverse objecten (vaak met een historische waarde) waar niet of nauwelijks een 
maatschappelijke of commerciële functie aan toe te kennen is, zoals kerktorens, molens of monumenten. 
Regulier in erfpacht uitgegeven objecten, de openbare ruimte en (school)gebouwen waarop de gemeente 
een economisch claimrecht heeft, vallen buiten de scope van deze paragraaf.  
 
De verdeling van het gemeentelijk vastgoedbezit naar panden en gronden en naar eigendom en gehuurd 
ziet er als volgt uit (peildatum 30 juni 2018): 
 

 
 
In deze paragraaf Vastgoed wordt ingegaan op de volgende thema’s die betrekking hebben op het 

gemeentelijk vastgoed: duurzaamheid, verkoop, leegstand en investeringen.  
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een van de kernthema’s van het huidige college. In het coalitieakkoord is afgesproken 
dat samen met de stad concrete stappen gezet worden richting een klimaatneutraal Den Haag in 2030. 
Bij de verduurzaming dient de gemeente een voorbeeldrol te vervullen. In deze periode heeft het 
college dan ook de ambitie om ten minste de helft van het gemeentelijk vastgoed (nagenoeg) 
energieneutraal te hebben.  
 
Elk nieuw gemeentelijk gebouw zal dan ook klimaatneutraal en dus zonder aardgas worden opgeleverd. 
Bij grootschalige renovaties van het gemeentelijk vastgoed is aardgasvrij maken van het pand het 
uitgangspunt. Voor reeds lopende projecten zal worden bezien in hoeverre en of het nog mogelijk is om 
aan te sluiten bij deze ambitie. Mede ook gelet op de projecten die de gemeente in gezamenlijkheid 
met partners (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen) realiseert. 
 
Om de verduurzaming van de gemeentelijke portefeuille te versnellen is in 2017 het 
“Uitvoeringsprogramma Verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ 2017 – 2023 door de gemeenteraad 
vastgesteld (RIS 295491). Hierin is vastgelegd hoe de gemeente Den Haag de komende vijf jaar haar 
kernportefeuille gaat verduurzamen en zijn de kaders vastgelegd waarbinnen deze verduurzamingsslag 
plaatsvindt.  
 

Totaal aantal vastgoedobjecten 1.352 

Panden 882 

Eigendom  

815 

Aanhuur  

67 

Gronden 470 

Eigendom  

467 

Aanhuur  

3 
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Het proces is onderverdeeld in vijf stappen:  

1. Opstellen van energiescans en maatwerkrapporten per pand; 
2. Vaststellen welk niveau van verduurzaming gehaald kan worden; 
3. Bepalen van de benodigde investeringen om daarmee het rendabele (terug te verdienen uit de 

besparing op de energielasten) en onrendabele deel van de investering te bepalen; 
4. Met de huurder/gebruiker definitieve afspraken maken over de uit te voeren werkzaamheden en de 

financiële consequenties; 
5. Uitvoering van de werkzaamheden.  
 
In 2017 is opdracht gegeven voor het opstellen van maatwerkrapporten voor 63 panden die eigendom 
zijn van, en gebruikt worden door de gemeente en voor 47 panden die de gemeente verhuurt aan 
externe partijen. Bij de opdrachtverstrekking voor het opstellen van maatwerkrapporten is meegegeven 
dat er verschillende verduurzamingsscenario’s moeten worden onderzocht. Afhankelijk van het pand en 
het huidige energielabel gaat het om de volgende scenario’s: 
1. Maatregelpakket om het object tot energielabel C te brengen; 

2. Maatregelpakket om het object tot energielabel A te brengen; 
3. Maatregelpakket met een terugverdientijd van 15 jaar op installaties en 25 jaar op bouwkundige 

aanpassingen; 
4. Maatregelpakket om het object tot energieneutraal, zonder gas of zo energieneutraal als mogelijk te 

brengen. 
 
De aanscherping van de ambities van het college op het gebied van verduurzaming van het eigen 
vastgoed van de gemeente heeft op het proces, zoals in het uitvoeringsprogramma omschreven, geen 
invloed aangezien er bij het opstellen van de maatwerkrapporten al rekening is gehouden met te 
behalen hogere ambitieniveaus.  

 
Om in 2018 te kunnen starten met de daadwerkelijke uitvoering van verduurzamingsmaatregelen heeft 
de raad op 17 mei 2018 ingestemd met het raadsvoorstel “Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed” (RIS 
299200) om een uitvoeringsbudget van € 10 mln. beschikbaar te stellen (inclusief rentelasten € 10,7 

mln.), waarvan € 7, mln. gedekt wordt uit een rendabel investeringskrediet en de resterende € 3 mln. te 
onttrekken aan de reserve activafinanciering (onrendabele investeringen). In het derde kwartaal van 
2018 wordt de voortgang van het uitvoeringsprogramma besproken in de raad, waarbij ook inzicht 
gegeven zal worden in de verwachte benodigde investeringsruimte om al het gemeentelijk vastgoed in 
2030 klimaatneutraal te hebben en in dezelfde raadsmededeling ook een helder en meetbaar tussendoel 
voor het gemeentelijk vastgoed te formuleren. In de voortgangsrapportage die naar de raad wordt 
gestuurd zal dan ook specifiek ingegaan worden op de in deze collegeperiode te realiseren ambities zoals 
die in het coalitieakkoord zijn gepresenteerd.  
 
Verkoop 
De gemeente Den Haag voert een actief beleid om panden, die geen bijdrage meer leveren aan 
gemeentelijke beleidsdoelstelling te verkopen. In het coalitieakkoord 2018-2022 is een taakstellende 
opbrengst uit de verkoop van vastgoed vastgelegd van € 2,35 mln. per jaar (in totaal € 9,4 mln.). 
Hiervoor zal de komende periode een verkooplijst en verkoopstrategie en –beleid worden opgesteld. 
Daarnaast dient de voormalige Amerikaanse Ambassade aan het Lange Voorhout verkocht te worden. 
In de begroting is daarvoor een positief te realiseren netto opbrengst opgenomen van € 11,5 mln. in 
2019.  
 
Leegstand  
De gemeente Den Haag streeft ernaar om leegstand van het eigen vastgoed zo beperkt mogelijk te 
houden. Er worden regelmatig portefeuilleanalyses uitgevoerd. Indien een pand langdurig leegstaat, 
wordt samen met de beleidsdienst onderzocht wat de reden daarvan is. Samen met de verschillende 



269 
 
 

beleidsdiensten wordt gewerkt aan het opstellen van huisvestingsplannen. Daarin wordt onderzocht in 

hoeverre de vastgoedportefeuille voor een bepaalde deelsector voldoet aan de toekomstige 
huisvestingsvraag. Er wordt ook getracht om de toekomstige ontwikkelingen te bepalen. Op deze wijze 
kan vroeg worden ingespeeld op wijzigingen in de vraag en kan tijdig worden gezocht naar alternatieve 
huisvesting. Binnen een dynamische vastgoedportefeuille als die van de gemeente, zal altijd leegstand 
zijn. Daarom letten we niet alleen op het percentage leegstand, maar vooral ook op de duur van 
leegstand. De vastgoedportefeuille van de gemeente heeft momenteel een leegstandspercentage van circa 
4,5 % (circa 50.000 m2), waarvan ongeveer de helft frictieleegstand. De verwachting is niet dat de 
frictieleegstand de komende periode sterk zal afnemen. Wel is de verwachting dat, door de 
aantrekkende markt, de (periode van) leegstand ten behoeve van verkoop en ontwikkeling zal afnemen.  
  
Investeringen 
In het Meerjarig Investeringsplan 2018-2021 is een investeringsbedrag van circa € 223 mln. opgenomen 
(Bruto investering € 266 mln. -/- uitgaven t/m2017 € 43 mln.). Per project zijn de investeringen 
gespecificeerd. Het grootste investeringsproject is momenteel de nieuwbouw van het Onderwijs- en 

Cultuurcentrum (OCC) aan het Spui. De overige investeringsprojecten die momenteel lopen betreffen 
met name zogenaamde multifunctionele complexen waarin onderwijs en kinderopvang worden 
gehuisvest. Daarnaast wordt in sommige gevallen ook een Centrum voor Jeugd en Gezin en/of 
welzijnsfunctie in hetzelfde gebouw gehuisvest. Projecten die op dit moment in uitvoering zijn, zijn 
bijvoorbeeld de uitbreiding met 3 groepen aan de Duinoordschool en de nieuwbouw van de Eben 
Haëzerschool. Projecten die in voorbereiding zijn, zijn bijvoorbeeld de multifunctionele complexen aan 
de Donker Curtiusstraat, Beeklaan en de Diamanthorst. 
 

Betreft 
Bruto 

investering 
Realisatie t/m 

2017 
Jaarschijf 2018 t/m 

2022 
Jaarschijf 2023 e.v. 

Nieuwbouw Onderwijs Cultuur 

Centrum (OCC) 

197.700 41.724 155.976 - 

Afkoop recht van opstal 

Theatercentrum Spui  

5.000 - 5.000 - 

Nieuwbouw Centra voor Jeugd en 
Gezin 

9.300 - 9300 - 

Nieuwbouw Kinderopvang 11.338 500 10.838 - 

Grondverwerving voor roeivereniging 
Laak 

350 - 350 - 

Onderwijshuisvesting 448 56 392 - 

Duurzaamheid 10.744 - 10.744 - 

Halo 5 hallen laan van Poot  991 232 759 - 

Skate voorziening RAC hal 970 - 970 - 

Vervangen installaties 
sportaccommodaties 

18.232 - 1910 16.322 

Vervangen installaties sociale 
werkvoorziening acc. 

130 - 0 130 

Vervangen installaties 

welzijnsaccommodaties 

621 - 392 229 

Vervangen installaties 

cultuuraccommodaties 

9.408 150 8.233 1.025 

TOTAAL 265.232 42.662 204.864 

 

17.706 
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5. Financiële begroting  
 
In dit hoofdstuk vindt u in paragraaf 5.1 de verplichte BBV-tabel met lasten, baten en 
dekkingsmiddelen. In paragraaf 5.2 is vervolgens een volledige recapitulatie van de totale lasten, baten, 
dotaties en onttrekkingen per programma opgenomen. In paragraaf 5.3 worden de gemeentelijke 
inkomsten nader gespecificeerd en toegelicht. In paragraaf 5.4 is een korte recapitulatie van de standen 
van de reserves en de voorzieningen. 
 

5.1  Overzicht lasten, baten en dekkingsmiddelen 
 

 
  

Programma's Lasten

2019

Baten

2019

Saldo

2019

1. Gemeenteraad 8.946 35 -8.911 

2. College en Bestuur 9.317 1.200 -8.117 

3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 86.544 66.755 -19.789 

4. Openbare orde en Veiligheid 60.910 3.703 -57.207 

5. Cultuur en Bibliotheek 105.109 7.737 -97.372 

6. Onderwijs 140.470 51.415 -89.055 

7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid 597.580 365.617 -231.963 

8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 507.450 53.949 -453.501 

9. Buitenruimte 157.818 54.504 -103.314 

10.Sport 49.812 8.019 -41.793 

11. Economie 41.620 3.083 -38.537 

12. Mobiliteit 79.338 2.354 -76.984 

13. Stadontwikkeling en Wonen 161.563 117.613 -43.950 

14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 97.688 11.326 -86.362 

15. Financien 21.973 6.891 -15.082 

Totaal programma's (exc l . dekkingsmiddelen,  overige post en en reserves ) 2.126.137 754.201 -1.371.936 

Algemene dekkingsmiddelen

12. Mobiliteit 0 62.523 62.523 

15. Financien 26.047 1.485.320 1.459.273 

Totaal dekkingsmiddelen 26.047 1.547.843 1.521.796 

Overige posten

Overhead 272.723 21.764 -250.959 

Onvoorzien 778 0 -778 

Totaal overige posten 273.501 21.764 -251.737 

Saldo van lasten en baten 2.425.685 2.323.808 -101.877 

Dotaties en onttrekkingen aan reserves 157.053 258.930 101.877 

Resultaat 2.582.738 2.582.738 0 



271 
 
 

5.2 Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekking per programma 
 

 
  

Programma Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022

01 -  Gemeenteraad

Lasten 8.695 8.946 8.888 8.881 8.696

Baten 35 35 0 0 0

Resultaat voor bestemming 8.660 8.911 8.888 8.881 8.696

Dotaties 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0 0

Resultaat na bestemming 8.660 8.911 8.888 8.881 8.696

02 -  College en Bestuur

Lasten 10.212 9.317 7.779 7.786 8.046

Baten 0 1.200 0 0 0

Resultaat voor bestemming 10.212 8.117 7.779 7.786 8.046

Dotaties 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0 0

Resultaat na bestemming 10.212 8.117 7.779 7.786 8.046

03 -  Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Lasten 86.069 86.544 87.499 84.279 84.519

Baten 64.274 66.755 67.261 67.767 68.273

Resultaat voor bestemming 21.795 19.789 20.238 16.512 16.246

Dotaties 1.000 0 0 0 0

Onttrekkingen 500 2.750 3.500 250 0

Resultaat na bestemming 22.295 17.039 16.738 16.262 16.246

04 -  Openbare orde en Veiligheid

Lasten 60.688 60.910 60.814 60.793 60.792

Baten 4.274 3.703 3.703 3.703 3.703

Resultaat voor bestemming 56.414 57.207 57.111 57.090 57.089

Dotaties 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0 0

Resultaat na bestemming 56.414 57.207 57.111 57.090 57.089

05 -  Cultuur en Bibliotheek

Lasten 105.499 105.109 103.855 103.125 105.200

Baten 7.737 7.737 6.947 6.947 6.947

Resultaat voor bestemming 97.762 97.372 96.908 96.178 98.253

Dotaties 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0 0

Resultaat na bestemming 97.762 97.372 96.908 96.178 98.253
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Programma Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022

06 -  Onderwijs

Lasten 144.232 140.470 137.749 132.475 129.307

Baten 56.176 51.415 51.325 51.325 51.325

Resultaat voor bestemming 88.056 89.055 86.424 81.150 77.982

Dotaties 3.400 0 0 0 0

Onttrekkingen 6.422 5.800 6.777 2.364 0

Resultaat na bestemming 85.034 83.255 79.647 78.786 77.982

07 -  Werk en Inkomen

Lasten 615.840 597.580 598.525 600.149 589.697

Baten 364.997 365.617 366.780 374.475 374.475

Resultaat voor bestemming 250.843 231.963 231.745 225.674 215.223

Dotaties 1.378 0 0 0 0

Onttrekkingen 3.750 6.000 6.350 500 0

Resultaat na bestemming 248.472 225.963 225.395 225.174 215.223

08 -  Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Lasten 518.199 507.450 499.582 497.072 494.007

Baten 61.367 53.949 53.922 53.922 53.922

Resultaat voor bestemming 456.832 453.501 445.660 443.150 440.085

Dotaties 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 4.050 1.250 1.250 1.250 0

Resultaat na bestemming 452.782 452.251 444.410 441.900 440.085

09 -  Buitenruimte

Lasten 150.151 157.818 158.613 165.587 166.269

Baten 52.111 54.504 54.704 54.904 55.104

Resultaat voor bestemming 98.040 103.314 103.909 110.683 111.165

Dotaties 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 2.260 1.543 0 0 0

Resultaat na bestemming 95.780 101.771 103.909 110.683 111.165

10 -  Sport

Lasten 54.030 49.812 55.087 48.678 48.153

Baten 8.976 8.019 8.019 8.019 8.019

Resultaat voor bestemming 45.054 41.793 47.068 40.659 40.134

Dotaties 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 2.116 735 1.345 0 0

Resultaat na bestemming 42.938 41.058 45.723 40.659 40.134

11 -  Economie

Lasten 59.328 41.620 40.014 37.727 36.370

Baten 7.305 3.083 3.276 3.310 3.025

Resultaat voor bestemming 52.022 38.537 36.738 34.417 33.345

Dotaties 2.837 1.000 1.000 1.000 1.000

Onttrekkingen 10.767 3.750 4.790 3.990 4.387

Resultaat na bestemming 44.093 35.787 32.948 31.426 29.958
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Programma Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022

12 -  Mobiliteit

Lasten 62.411 79.338 60.576 60.492 60.184

Baten 54.060 64.877 65.773 66.673 66.673

Resultaat voor bestemming 8.351 14.461 -5.197 -6.181 -6.489

Dotaties 45 0 0 0 0

Onttrekkingen 3.897 2.825 0 0 0

Resultaat na bestemming 4.499 11.636 -5.197 -6.181 -6.489

13 -  Stadsontwikkeling en Wonen

Lasten 172.086 161.563 160.642 102.793 87.011

Baten 122.145 117.613 124.218 83.863 69.994

Resultaat voor bestemming 49.941 43.950 36.424 18.931 17.018

Dotaties 12.931 652 691 2.416 35

Onttrekkingen 35.018 18.083 8.249 7.220 6.464

Resultaat na bestemming 27.855 26.518 28.865 14.126 10.588

14 -  Stadsdelen, Integratie en Dienstver lening

Lasten 111.502 97.688 96.538 96.730 96.707

Baten 15.364 11.326 10.629 10.723 10.378

Resultaat voor bestemming 96.138 86.362 85.909 86.006 86.328

Dotaties 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0 0

Resultaat na bestemming 96.138 86.362 85.909 86.006 86.328

15 -  Financiën

Lasten 26.704 48.020 80.550 105.517 134.119

Baten 1.435.161 1.492.211 1.511.640 1.535.594 1.539.254

Resultaat voor bestemming -1.408.457 -1.444.191 -1.431.090 -1.430.077 -1.405.135

Dotaties 191.723 155.402 42.497 22.031 7.242

Onttrekkingen 325.864 216.044 87.164 45.329 38.991

Resultaat na bestemming -1.542.599 -1.504.834 -1.475.757 -1.453.375 -1.436.884

Overhead

Lasten 272.332 273.501 268.486 266.362 265.344

Baten 21.767 21.764 21.764 21.764 21.764

Resultaat voor bestemming 250.565 251.737 246.722 244.598 243.580

Dotaties 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 900 150 0 0 0

Resultaat na bestemming 249.665 251.587 246.722 244.598 243.580

TOTAAL GENERAAL

Lasten 2.457.978 2.425.685 2.425.198 2.378.445 2.374.421

Baten 2.275.749 2.323.808 2.349.960 2.342.988 2.332.855

Resultaat voor bestemming 182.229 101.877 75.237 35.456 41.566

Dotaties 213.314 157.053 44.188 25.447 8.277

Onttrekkingen 395.543 258.930 119.425 60.903 49.843

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0
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5.3 Gemeentelijke inkomsten  
 
De gemeente Den Haag heeft over 2019 circa € 2.582.7 mln. aan baten begroot. De verdeling van deze 

gemeentelijke baten in 2019 is als volgt: 

 

 

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.  

1. Algemene dekkingsmiddelen 

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit: 
 

 
Uitkering uit het gemeentefonds  
Ruim 44,5% van de begrote gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds ( € 1.155,2 mln.). 
Deze middelen zijn in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk rekening houden met 
doorlopende verplichtingen en met voorgeschreven wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken verstuurt elk jaar drie circulaires over het gemeentefonds (in maart, mei en september). Die 
circulaires zijn openbaar op www.minbzk.nl. De gemeente maakt op basis van die circulaires eigen 
inschattingen over de verwachte uitkering. Het gemeentefonds groeit mee met de rijksuitgaven. Als het 
Rijk meer uitgeeft, dan gaat er ook extra geld naar het gemeentefonds.  

 
  

Baten  Baten begroting 2019(x € 1 mln.) 

1. Algemene dekkingsmiddelen 1.547,8 

2. Specifieke uitkeringen 397,1 

3. Tarieven, leges en heffingen 147,5 

4. Bouwgrondexploitatie 86,0 

5. Onttrekkingen aan reserves  258,9 

6. Overige inkomsten 145,4 

Totaal 2.582,7 

Algemene dekkingsmiddelen  
 

Baten begroting 2019 (x € 1 mln.) 

Algemene uitkering Gemeentefonds 1.155,2 

Sociaal deelfonds 140,8 

Onroerend Zaakbelasting (incl. WOZ) 92,4 

Hondenbelasting 2,2 

Toeristenbelasting 10,9 

Precariobelasting 16,3 

Parkeerbelasting 62,5 

Dividend (beleggingen) 24,8 

Rente 23,0 

Erfpachtinkomsten 16,8 

Overige dekkingsmiddelen 2,9 

Totaal 1.547,8 
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Gemeentelijke belastingen 
De begrote inkomsten uit gemeentelijke belastingen (de OZB, toeristen-, precario- en hondenbelasting) 
bedragen € 121,8 mln., dat is circa 7,9% van de algemene middelen, oftewel 4,7% van het totaal aan 
inkomsten van de gemeente. Een nadere toelichting hierop staat beschreven in de paragraaf 4.1 Lokale 
heffingen. 
 
Inkomsten van rente en dividend 
Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen. Voor 2019 wordt aan rente-inkomsten op 
verstrekte leningen € 23 mln. verwacht. Tegelijk heeft de gemeente ook rentelasten van circa € 13 mln. 
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Het belegde vermogen van de gemeente Den Haag 
bedraagt nominaal € 97 mln. Hieruit vloeit een dividendopbrengst voort van circa € 24,8 mln. In de 
paragraaf Verbonden partijen treft u een overzicht aan van de deelnemingen van de gemeente. 
 
Erfpacht  
Voor 2019 wordt ruim € 16,8 mln. aan erfpachtbaten geraamd. De ontwikkelingen over erfpacht staan 

beschreven in de paragraaf Grondbeleid.  
 

2. Specifieke uitkeringen (inkomsten van derden) 

De gemeente ontvangt van diverse ministeries, de Europese Unie, Haaglanden en buurgemeenten in 
2019 ongeveer € 397,1 miljoen voor specifiek aangewezen taken: 
 

Programma 2018 € mln. 2019 € mln. 

02 - College en bestuur 
05 - Cultuur en bibliotheek 
06 - Onderwijs 
07 - Werk en inkomen 
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 
11 - Economie 

13 - Stadsontwikkeling en wonen 
14 - Stadsdelen, integratie en dienstverlening 
Overhead  

5,1 
0,2 
49,4 
335,6 
6,8 
1,6 

0,1 
0,5 
0,4 

5,7 
0,2 
48,6 
336,3 
5,7 
0,0 

0,0 
0,2 
0,4 

Totaal 399,7 397,1 

 
Dit bedrag is exclusief de ontvangen investeringsbijdragen, die direct worden verrekend met de 
investeringen (materiële vaste activa op de balans), en exclusief de bijdragen van het btw-
compensatiefonds, die direct worden verrekend met de uitgaven. Deze ontvangsten zijn daarom geen 
onderdeel van de baten van de programma’s. 
 
Het bedrag van 2019 is nagenoeg hetzelfde als van 2018. 
 

3. Inkomsten uit (specifieke) dienstverlening 

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor 
het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om circa 15,2% van de totale inkomsten. De 
inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, 
verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. In de onderstaande tabel zijn de 
opbrengsten van de, qua omvang, belangrijkste tarieven weergegeven (zie de bijlage Tarieven voor een 
specificatie). 
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4. Bouwgrondexploitatie 

De begrote inkomsten voor de bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgifte zijn € 86,0 mln. 
Hiertegenover staan ook de lasten voor het aankopen en bouwrijp maken van gronden van € 56,8 mln. 
 

5. Onttrekkingen aan reserves 
Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te 
kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2019 voor onttrekking van circa € 258,9 mln. aan 
bestemmingsreserves voorzien.  
 

6. Overige inkomsten 
De gemeente heeft voor € 145,4 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn: 

 Inkomsten uit huren € 41,4 mln. 

 Opbrengsten van producten van de Haeghe groep € 25,1 mln. 

 Terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen € 12,9 mln. 

 Baten omgevingsvergunningen € 18,6 mln. 

 Baten ambulancedienst € 12,9 mln. 

 Gemeenschappelijke regeling GGD € 10,0 mln. 

 Gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis € 11,3 mln. 

 Diversen, waar onder verrekeningen met balansposten, zoals onderhanden werk € 13,2 mln. 
 

7. Investeringsbijdrage  
De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. De belangrijkste zijn:  

 Meerjaren fiestplan € 5,0 mln. 

 Rotterdamsebaan € 77,1 mln. 

 Busplatform Den Haag € 4,1 mln. 

 Inrichting Verkeer € 5,0 mln. 
De investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (matriele vaste activa op de balans) 
en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.   

Tarieven, leges en heffingen  Baten begroting 2019 (x € 1 mln.) 

Afvalstoffenheffing 62,8 

Rioolrechten 40,8 

Bouwleges 18,9 

Burgerzaken 5,0 

Sport 7,0 

Bibliotheek inkomsten 1,9 

Tarieven gezondheidszorg 1,9 

Overige tarieven  9,8 

Totaal 147,5 
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5.4 Standen reserve en voorzieningen  
 
Reserves 

 
 

De volgende categorieën reserves worden onderscheiden: 

1. Algemene reserve: niet geoormerkte middelen die dienen om tegenvallers te bekostigen zonder 
dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden; 

2. Centrale bedrijfsvoeringsreserve: dient voor het opvangen van jaarrekeningresultaten vanuit het 
overzicht overhead, het dekken van frictiekosten als gevolg van de bundelingsoperatie en het 
kunnen uitvoeren van (kleinere) projecten ter innovatie van de gemeentelijke bedrijfsvoering van 
de overheadfunctie, inclusief leidinggevenden in het primair proces; 

3. Programmareserves: dienen voor het opvangen van jaarrekeningresultaten, het egaliseren van 
lasten voor projecten kleiner dan € 2,5 mln. over meerdere begrotingsjaren en het kunnen doen 

van (kleine) ondersteunende nieuwe beleidsinitiatieven, voor zover de omvang van de 
programmareserve dit toelaat; 

4. Reserve Onderhoud: dient voor het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s 
wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud, het opvangen van eventuele tegenvallers 
bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven; 

5. Reserve Grondbedrijf: dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele 
grondexploitaties en grondexploitaties van verbonden partijen voor zover sprake is van 
winsten of verliezen die plaatsvinden binnen de plankaders zoals vastgelegd in projectdocument 

en grondexploitatie. 
6. (Tarief)egalisatiereserves: dient om schommelingen op te vangen bij de tarieven die aan derden 

en intern in rekening worden gebracht; 

7. Activareserve: centrale reserve die dient ter dekking van kapitaallasten; 
8. Projectreserves: reserves die dienen ter dekking van een specifiek doel of project; 
9. Overige bestemmingsreserves. 

 

 

 

 

(bedragen x € 1.000)

Programma Eindsaldo 

2017

Resultaat-

bestemming

Beginsaldo 

2018

Eindsaldo 

2018

Eindsaldo 

2019

Eindsaldo 

2020

Eindsaldo 

2021

Eindsaldo 

2022

01 - Gemeenteraad -               -                 -               -               -               -               -               -               

02 - College en Bestuur -               -                 -               -               -               -               -               -               

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 6.000        -                 6.000        6.500        3.750        250           -               -               

04 - Openbare orde en Veiligheid -               -                 -               -               -               -               -               -               

05 - Cultuur en Bibliotheek -               -                 -               -               -               -               -               -               

06 - Onderwijs 17.963      -                 17.963      14.941      9.141        2.364        -               -               

07 - Werk en Inkomen 17.797      -                 17.797      15.425      9.425        3.075        2.575        2.575        

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 7.800        -                 7.800        3.750        2.500        1.250        -               -               

09 - Buitenruimte 3.804        -                 3.804        1.544        1              1              1              1              

10 - Sport 4.196        -                 4.196        2.080        1.345        -               -               -               

11 - Economie 20.972      -                 20.972      13.042      10.292      6.502        3.512        124           

12 - Mobiliteit 7.218        -                 7.218        3.366        541           541           541           541           

13 - Stadsontwikkeling en Wonen 113.863     3.226          117.089     95.002      77.571      70.013      65.209      58.780      

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 1.800        -1.400         400           400           400           400           400           400           

15 - Financiën 540.107     -17.747       522.360     388.219     327.577     282.910     259.613     227.864     

Overhead 1.082        1.082        182           32             32             32             32             

742.602  -15.921    726.681  544.451  442.575  367.338  331.883  290.317  



278 
 
 

 

 

Voorzieningen  

 

  

(bedragen x € 1.000)

Soort reserve Eindsaldo 

2017

Resultaat-

bestemming

Beginsaldo 

2018

Eindsaldo 

2018

Eindsaldo 

2019

Eindsaldo 

2020

Eindsaldo 

2021

Eindsaldo 

2022

Algemene reserves:

Algemene reserve 70.329      -4.078         66.251      54.751      54.751      54.751      54.751      54.751      

Bedrijfsvoeringsreserve 8.430        -8.013         417           -               -               -               -               -               

Reserves Onderhoud 10.079      -1.077         9.002        7.371        7.521        6.871        9.002        8.852        

Programmareserves 12.509      -5.379         7.130        134           134           134           134           134           

101.347  -18.547   82.800   62.256   62.406   61.756   63.887   63.737   

Bestemmingsreserves:

Reserve Grondbedrijf 64.378      3.226          67.604      59.956      56.324      52.142      47.960      43.778      

Egalisatiereserves 8.382        -1.400         6.982        582           432           432           432           432           

Activareserve 190.713     -                 190.713     215.600     83.115      92.367      89.439      83.023      

Projectreserves 188.064     800            188.864     142.754     109.031     101.874     99.982      98.747      

Overige reserves 189.718     -                 189.718     63.303      131.267     58.767      30.183      600           

641.255  2.626      643.881  482.195  380.169  305.582  267.996  226.580  

742.602  -15.921    726.681  544.451  442.575  367.338  331.883  290.317  

(bedragen x € 1.000)

Programma Saldo per

31-12-2017

Saldo per

31-12-2018

Saldo per

31-12-2019

Saldo per

31-12-2020

Saldo per

31-12-2021

Saldo per

31-12-2022

01 - Gemeenteraad -            -            -            -            -            -            

02 - College en Bestuur 44             1.013        606           229           2              -            

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 20.011      13.736      8.139        2.775        594           -811          

04 - Openbare orde en Veiligheid 7.056        5.989        6.641        7.714        8.931        9.707        

05 - Cultuur en Bibliotheek 2.896        2.087        1.663        1.304        945           586           

06 - Onderwijs -            -            -            -            -            -            

07 - Werk en Inkomen 1.888        1.729        1.587        1.523        1.475        1.427        

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 167           167           167           167           167           167           

09 - Buitenruimte 11.782      9.870        9.616        9.362        9.108        7.221        

10 - Sport 160           160           160           160           160           160           

11 - Economie -            -            -            -            -            -            

12 - Mobiliteit 1.046        1.294        1.486        1.678        1.870        2.062        

13 - Stadsontwikkeling en Wonen 101.646     112.891     104.962     100.054     93.275      84.896      

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 5              5              5              5              5              5              

15 - Financiën 3.091        3.095        3.099        3.103        3.107        3.111        

Overhead -            -            -            -            -            -            

149.792  152.036  138.131  128.074  119.639  108.531  

(bedragen x € 1.000)

Soort voorziening Saldo per

31-12-2017

Saldo per

31-12-2018

Saldo per

31-12-2019

Saldo per

31-12-2020

Saldo per

31-12-2021

Saldo per

31-12-2022

Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen 96.471      101.914     98.091      99.233      100.564     101.679     

Voorzieningen met voeding van derden 26.444      29.658      25.427      19.846      12.515      3.584        

Voorzieningen met voeding vanuit heffingen 26.877      20.464      14.613      8.995        6.560        3.268        

149.792  152.036  138.131  128.074  119.639  108.531  
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6. Bijlagen 
6.1 Bron indicatoren 
 

3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie  
Kengetal  

Aantal auto in bezit particuliere Hagenaars totaal Bron: RDW 

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bewerking 
DSO/PSO. De zuinigheidslabel geeft aan in welke 
verbruiksklasse een voertuiguitvoering valt. De klassering is 

in procenten ten opzichte van het gemiddelde verbruik. De 
codering is: A: minder dan -20%, B: tussen -20% en -10%, C: 

tussen -10% en 0%, D: tussen 0% en 10%, E: tussen 10% en 
20%, F: tussen 20% en 30%, G: meer dan 30%. 

 
 
Prestatie-indicator:  

CO2 reductie en uistoot 

 

"Bron 2007:Carbase/Carmon, bron 2010: DHV CO2-

scanner                                                                                         

*Percentage reductie ten opzichte van de uitstoot in 

1990. Een negatief percentage betekent een groei van 

de uitstoot." 

 
Beleidsindicatoren  

Omvang huishoudelijk restafval  CBS 

Hernieuwbare elektriciteit  CBS 

 
4. Openbare Orde en Veiligheid 
Effectindicator:  

Haagenaars die zich wel een onveilig voelt 
Nulmeting  Bron: Landelijke veiligheidsmonitor 2017/CBS 

 
Kengetal: 

Misdrijven/ High impacts  Bron: Tabellenboek Politie Eenheid Den Haag 2017/ 

CBS 

 

Beleidsindicatoren  

Verwijzingen Halt Bureau Halt 

Harde kern jongeren KLPD 

Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, Diefstallen uit 

woning, vernielingen en beschadigingen (in openbare 

ruimte) 

CBS 

 

5. Cultuur en Bibliotheek 
Prestatie-indicator: 

Rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag  
Bron: Stadsenquête  Toelichting: * In 2017 is een andere meetmethode 

(stadsenquête) gehanteerd dan in voorgaande jaren 

(stadspanel). Daarom zijn de gerealiseerde rapportcijfers 

niet zonder meer te vergelijken met de nulmeting en 

de begroting. De rapportcijfers over 2017 gelden als 

nieuwe nulmeting. 

** De waardering voor en deelname aan cultuur is wel 

te meten, door de afhankelijkheid van buiten 

cultuurbeleid gelegen factoren als opleidingsniveau en 
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inkomen is hier niet gericht op te sturen. 

 

Effectindicator:   

% deelname aan cultuur per stadsdeel Bron nulmeting Stadsenquête 2017  

Toelichting: De waardering voor en deelname aan 

cultuur is wel te meten, maar door de afhankelijkheid 

van buiten cultuurbeleid gelegen factoren als 

opleidingsniveau en inkomen is hier niet gericht op te 

sturen, zodat deze cijfers niet te begroten zijn. 

 

 
Effectindicator:  

Bezoekers cf. opgave instellingen, per soort cultuurinstelling 
Nulmeting  Wat zit waar  

(1) De nulmeting betreft instellingen die zijn 

opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en 

Cultuur 2017-2020 en is gebaseerd op cijfers uit de 

jaarrekeningen 2014. Deze realisatiecijfers 2014 

waren uitgangspunt in de aanvragen voor de 

beleidsperiode 2017-2020 van de 

Kunstenplaninstellingen. 

(2) Over de bezoekcijfers 2017 wordt de raad in 

oktober 2018 geïnformeerd 

(3) Deze cijfers zijn afkomstig uit de gehonoreerde 

aanvragen van instellingen voor het 

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. 

(4) In 2021 start het Meerjarenbeleidsplan Kunst en 

Cultuur 2021-2024 en worden nieuwe prognoses 

opgesteld. 

 

Podium kunsten: Klassiek muziek (oud/nieuw)  Johan Wagenaar Stichting, Haags Orgel Kontakt, 

LOOS, Residentie Orkest, Internationaal 

Kamermuziekfestival Den Haag, Musica Antica da 

Camera, Ensemble Klang, Prinses Christina Concours, 

Opera2Day, Slagwerk Den Haag, Festival Classique, 

New European Ensemble en Matangi Kwartet. De 

bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan 

concerten/voorstellingen in Den Haag’.  

Podiumkunsten – Pop, jazz, urban, wereldmuziek Haags Pop Centrum, Musicon, Projazz, Paard, Dans- en 

Muziekcentrum, AIGHT, Popdistrict, PIP en Rewire 

Festival. Het TodaysArt Festival is ook opgenomen in 

deze cijfers. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers 

aan concerten/voorstellingen in Den Haag’. 

Podiumkunsten – Theater, toneel, dans Theaters Diligentia en PePijn, Het Nationale Theater, 

STET The English Theatre, Firma MES, Holland 

Dance Festival, Korzo, Nederlands Dans Theater, De 

Dutch Don’t Dance Division, Lonneke van Leth 

Producties, Meyer-Chaffaud en Kalpana. Rabarber en 

Festival de Betovering zijn ook opgenomen in deze 

cijfers. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan 

concerten/voorstellingen in Den Haag 

Podiumkunsten – Participatie Laaktheater, CultureClash4U, Theater Dakota, 

Diamant Theater, Theater de Vaillant, De Nieuwe 

Regentes, Zuiderparktheater, Bibliotheek 

Leidschenveen – Ypenburg en Bibliotheek Loosduinen. 

Muzee Scheveningen/Cultuurankerfunctie is ook 
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opgenomen in deze cijfers. De bezoekers zijn ‘totaal 

aantal bezoekers aan concerten/voorstellingen in Den 

Haag’. 

Podiumkunsten – Film en Letterkunde Filmhuis Den Haag, Movies That Matter Festival, Jan 

Campert-Stichting, Crossing Border, Writers 

Unlimited, Boekids, Huis van Gedichten en Trespassers 

W. De bezoekers zijn 'totaal aantal bezoekers aan 

concerten/voorstellingen in Den Haag'. 

Kunst en cultuureducatie Haags Kinderatelier, Rabarber, Koorenhuis, Art-S-Cool 

en CultuurSchakel. Haags Pop Centrum, Musicon, 

AIGHT, CultureClash4U en Huis van Gedichten zijn 

ook opgenomen in deze cijfers. De bezoekers zijn 

'totaal aantal cursisten/deelnemers van 

cursussen/lessen/workshops in de vrije tijd'. 

Beeldende kunst en vormgeving Heden, STROOM Den Haag, Grafische Werkplaats, 

TodaysArt Festival, West, Liefhertje en De Grote 

Witte Reus, Project Space 1646 en NEST. De 

bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan 

tentoonstellingen’. 

Musea Haags Historisch Museum, Museon, Loosduins 

Museum, Museum Bredius, 

Gemeentemuseum/GEM/Fotomuseum, Muzee 

Scheveningen en Escher in het Paleis. De bezoekers 

zijn ‘totaal aantal bezoekers aan tentoonstellingen’. 

Toelichtingen  

 

Kengetal 

Leerlingen deelname PO en VO cultuureducatie  
Bron  Gehonoreerde aanvragen voor het 

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 – 2020. 

 

 
Effectindicator:  

Bezoekers Bibliotheek Bron: Jaarverslag 2014 van Bibliotheek Den Haag 

(http://www.jaarverslagbibliotheekdenhaag.nl/) 

 
6. Onderwijs 
Prestatie-indicator: 

Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers ten opzichte 

van het totaal aantal nieuwe VSV’ers 

Bron: DUO en EP -Nuffie 

Aantal PO scholen met VVTO-aanbod (vroeg vreemde 

taal onderwijs) 
 

Aantal VO scholen met TTO-aanbod (tweetalig 

onderwijs) 
 

 

Effectindicator:  

% doelgroepkinderen VVE, dat deelneemt aan VVE Bron: VVE-Up en DUO  
Toelichting percentage (%) doelgroepkinderen 
voor- en vroegschoolse educatie 
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de 
kinder- en peuteropvang richt zich op jonge 
kinderen met een taalachterstand of een sociaal-
emotionele achterstand. Het percentage kinderen 
dat behoort tot de doelgroep en deelneemt aan 
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voor- en vroegschoolse educatie, geeft het effect 
aan van dit beleid van toeleiding naar de 
basisschool. 
 

% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per 

week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt. 

Bron: HEA-Monitor en DUO 

 
Toelichting: percentage (%) Haagse leerlingen 6 
uur extra onderwijstijd per week 
(Leerkansenprofiel) 
Op 25 basisscholen (waarvan één speciaal 
basisonderwijs) die veel leerlingen hebben met 
een achterstand, wordt aan die leerlingen 6 uur 
extra onderwijs per week gegeven. Dit is het 
zogeheten leerkansenprofiel (lkp). In 2019 neemt 
14% van alle Haagse leerlingen in het primair 
onderwijs deel aan het leerkansenprofiel. De 
toename is te verklaren door leerlingengroei op 
deze lkp-scholen. 
 

 

 

Kengetal: 

Kwaliteitsniveau PO en VO scholen naar aantal zeer 

zwak, zwak en basis. 

Bron: Website onderwijsinspectie  

% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per 

week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt. 

Bron: DUO 

 

Beleidsindicatoren  

Absoluut verzuim Bron: DUO 

Relatief verzuim DUO 

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwaliteit 

(vsv’er) 

DUO via Ingrado 

 

7. Werk en inkomen  
Prestatie-indicator:  

Het percentage personen waarvan re-integratie heeft 

geleid tot een beëindigde uitkering dan wel het 

aanvaarden van werkrapportcijfer cultuuraanbod Den 

Haag 

Bron: Socrates / Raak 

 

Effectindicator:   

Beëindigen bijstand met uitstroomreden aan het werk 

of naar school of parttime aan het werk 
Bron: Raak, Klanttevredenheidsonderzoek 
gemeente Den Haag 

 

Kengetal  
Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in 

Den Haag 
Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

Beleidsindicatoren  

Kinderen in uitkeringsgezinnen  Bron: Verweij Jonker Instituut 'Kinderen in Tel' 

Netto Arbeidsparticipatie CBS 

Werkloze jongeren  Verweij Jonker Instituut 'Kinderen in Tel' 

Personen met een bijstandsuitkering CBS 
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Lopende re-integratievoorzieningen CBS 

 

8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid  
Effectindicator:   

Zelfredzaamheid inwoners Toelichting - Zelfredzaamheid inwoners & 
klantervaringsindicator 
Het beleid in Den Haag is gericht op het 
verhogen van de zelfredzaamheid van inwoners. 
Dat doen we door inzet van algemene en 
maatwerkvoorzieningen en door benutting van 
het sociale netwerk van inwoners. Verhoging van 
de zelfredzaamheid levert een bijdrage aan het 
langer zelfstandig blijven wonen. De 
klantervaringsindicator toont het percentage 
Wmo-cliënten dat aangeeft dat zij door de 

ondersteuning zich beter kunnen redden.  
 

Klantervaringsindicator SGBO-onderzoek tevredenheid cliënten WMO 
 

Percentage Hagenaars 18 jaar en ouder, met een 
maatwerkvoorziening 

Toelichting- Percentage Hagenaars 18 jaar en 
ouder, met een maatwerkvoorziening 
Maatwerkvoorzieningen zijn onder meer: hulp in 
de huishouding, dagbesteding, aangepast vervoer 
(scootmobielen, taxibus) en woningaanpassingen. 
Algemene voorzieningen hebben de voorkeur, 
omdat zo de inzet van duurdere Wmo-
maatwerkvoorzieningen afneemt. 2019 is het 
eerste jaar waarin de wijkteams volledig actief 
zijn. Gedurende dit jaar zullen de wijkteams de in 
de wijk beschikbare algemene voorzieningen 
steeds beter leren kennen 
 

 

 

Beleidsindicatoren  

Cliënten met een maatwerkarrangement 

 

 

Bron GMSD 
 

 

Prestatie-indicator:  

Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Bekendheidscijfers Centrum voor Jeugd en Gezin 
Deze indicator geeft aan welk percentage van de 
ouders in de stadsenquête aangeeft het centrum 

CJG te kennen. De dienstverlening van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin laat qua 
bekendheid een positieve lijn zien. De ambitie is 
om deze positieve lijn de komende jaren door te 
zetten 

Bron: Registratie dienst OCW 
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Effectindicator:   

Percentage door JGZ bereikte kinderen in het eerste 

jaar 
Percentage bereik kinderen 
Volgens de huidige definitie wordt gekeken naar 
het percentage bereikte kinderen in het eerste 
levensjaar en het percentage 4 tot 19-jarigen dat in 
beeld was bij de jeugdgezondheidszorg. Begin 
2018 zijn nieuwe landelijke definities 
gepubliceerd over het bereik van de 
jeugdgezondheidszorg door het Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid4. Om het mogelijk te 
maken cijfers landelijk en tussen organisaties te 
vergelijken, is door dit centrum vastgelegd dat het 
bereik als volgt gemeten moet worden: het 
percentage kinderen (en ouders) dat gebruikmaakt 
van de jeugdgezondheidszorg, afgezet tegen het 
aantal kinderen dat in Den Haag woont. De 
genoemde percentages gaan nu nog uit van de 
oude definitie. De nieuwe definitie moet 
werkbaar worden gemaakt en zal vanaf 2019 
worden gebruikt. De percentages zullen daar te 
zijner tijd op worden aangepast.  
 

Percentage kinderen 4 -19 jaar in beeld bij de JGZ Bron: Registratie dienst OCW 

 

 
Kengetal  

Aantal zwerfjongeren  

 

Het kengetal ‘Aantal zwerfjongeren’ betreft niet het 

aantal per peildatum 1/7/2017 maar nieuwe 

aanmeldingen over heel 2017. Het kengetal ‘% 

kinderen, dat opgroeit in een huishouden met een 

inkomen van 110 procent van het Wettelijk sociaal 

minimum (Wsm)’ is gelijk gebleven. 

Het kengetal ‘% jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp’ is 

hetzelfde als de gelijknamige beleidsindicator 

hieronder. Het percentage jongeren met jeugdhulp 

bedraagt op 1 juli 2017 11,6%. Dit kan niet vergeleken 

worden met de realisatie over heel 2016 (realisatie 

13,9%, in de programmarekening 2016 stond op basis 

van de toen bekende cijfers een realisatie van 11,9%). 

Over het eerste half jaar van 2016 bedraagt het 

percentage jongeren met jeugdhulp nu 10,6%. In de 

eerste helft van 2017 (realisatie 11,6%) is dit 

percentage dus met 9% gestegen ten opzichte van de 

eerste helft van 2016. De cijfers zijn afkomstig van het 

CBS en worden meermaals geactualiseerd op basis van 

de actuele productiecijfers van jeugdhulpaanbieders. De 

uitkomst is pas betrouwbaar als alle declaraties 

verwerkt zijn. 

 

%kinderen, dat opgroeit in een huishouden met een  

                                                
4
   Publicatie Nederlands Centrum jeugdgezondheidszorg  2018  ‘Ben ik in Beeld’  www.ncj.nl/ 
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inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal 

minimum 

 

% jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp Bron: OCW Den Haag 

 
Beleidsindicatoren  

Jongeren met een delict voor de rechter  Bron: Verweij Jonker Instituut 'Kinderen in Tel' 

 

Jongeren met Jeugdhulp CBS 

Jongeren met Jeugdbescherming  

Jongeren met Jeugdreclassering   

 

9. Buitenruimte 
Prestatie-indicator:  

Aantal bomen in de openbare ruimte GISIP 
 
Effectindicator:   

Kwaliteit schoon Monitoring Uitvoeringsplan 'Schone stad' 

 

Leefbaarheid Veiligheidsmonitor, Ministerie Veiligheid en Justitie 

 

Waardering groen in de buurt, waardering meest 

gezochte speelvoorziening 

Stadsenquête 

 

 

10. Sport 
Prestatie-indicator:  

Aantal deelnemers laagdrempelige 
sportstimuleringsprojecten 

Bron: 1. som aantallen uit inhoudelijke 
rapportages 
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches 
Toelichting: De gemeente ondersteunt 
sportstimuleringsprojecten onder andere met 
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. 
Hiermee beoogt de gemeente dat meer mensen 
gaan sporten. We meten het aantal deelnemers 
aan deze projecten en daarmee het bereik en de 
impact.  
 
 

Aantal topsporters/talenten per jaar 2 Bron: 2. topsporters met status opgave NOC*NSF 
Toelichting:  
Om het succes van het Haagse topsportbeleid te 
meten, houdt de gemeente bij hoeveel topsporters 
en talenten er in Den Haag zijn. Het gaat om 
sporters met een formele topsportstatus van 
NOC*NSF. Alleen als we het aantal gevestigde 
topsportprogramma’s en regionale trainingscentra 
uitbreiden, groeit het aantal topsporters 
substantieel. Buiten die programma’s zijn er 
incidenteel in Den Haag wonende topsporters die 
elders hun topsport- of talentprogramma volgen. 
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Prestatie-indicator:  

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthalen Bron: Stadspanel 

Toelichting: Zijn bezoekers tevreden over de 
voorzieningen? 
Bezoekers geven de sporthallen en zwembaden een 

ruime voldoende. Dat blijkt uit metingen van de 

gemeente naar de tevredenheid over de 

bereikbaarheid, netheid en veiligheid van deze 

sportvoorzieningen. In 2019 blijven we investeren in 

onderhoud, gastheerschap en kwaliteit van 

dienstverlening om de tevredenheid minimaal op 

niveau te houden.  

 

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden  

Percentage vitale verenigingen Bron: tweejaarlijks vitaliteitsonderzoek gemeente  

Toelichting Effectindicator Vitale sportverenigingen 

De gemeente blijft sportverenigingen intensief 

ondersteunen. Vitale verenigingen zijn beter in staat 

sportactiviteiten voor leden en buurtbewoners te 

organiseren. Een goed aanbod van sportactiviteiten 

draagt weer bij aan de sportdeelname. Daarom 

ondersteunt de gemeente sportverenigingen in hun 

vitaliteit door aanbod van cursussen en projectmanagers 

voor specifieke tijdelijke opgaven van een vereniging. 

De vitaliteitsscore wordt samengesteld uit de score op 

een aantal indicatoren (financiën, beleid, 

organisatiestructuur, vrijwilligers, maatschappelijke rol 

en dergelijke). 

 

 
Kengetal  
Percentage Hagenaars dat meer dan 12 keer per jaar 

sport (RSO-definitie) 

Bron: Stadspanel 

Toelichting:  

Kengetal Hoeveel Hagenaars sporten elke maand? 
De gemeente houdt bij hoeveel procent van de Haagse 

bevolking tussen de 16 en 70 jaar aan sport doet. 

Conform de landelijke definitie is iemand sporter als 

hij/zij minimaal 12 keer per jaar sport. Het percentage 

wordt jaarlijks gemonitord. De sportdeelname is van 

vele factoren afhankelijk en wordt niet alleen door het 

beleid van de gemeente gestuurd. 

 

Kengetal Hoeveel sportende Hagenaars lid 
sportvereniging? 
Sportverenigingen zijn organisaties van, voor en door 

Hagenaars zelf. Ze vormen de ruggengraat van de 

Haagse sportinfrastructuur en zorgen voor verbinding 

tussen mensen. Door het aantal leden van 

sportvereniging te meten, wordt duidelijk hoe het 

gesteld is met de centrale rol van sportverenigingen 

voor de sport en voor de stad.  

 

Het percentage Hagenaars dat lid is van een 

sportvereniging 
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Beleidsindicatoren  

Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per 

week sport 

Bron Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) 

Toelichting: Hoeveel mensen sporten minder dan één 
keer per week? 
Deze beleidsindicator is verplicht vanuit het Rijk. Het 

RIVM meet welk percentage van de bevolking niet of 

minder dan één keer per week sport. Omdat het RIVM 

dit niet doet volgens de landelijke richtlijnen (RSO) is 

dit percentage niet te vergelijken met het bovenstaande 

percentage sportdeelname.  

 

 

 

11. Economie 
Prestatie-indicator:  

College doelstelling 10.000 extra banen Werkgelegenheidsregister Haaglanden met bewerking 

van DSO / Economie 

 

 
Kengetal  
Aantal banen in Den Haag WRH 

Faillissementen en starters KVK 

Aantal internationale instellingen  CBS 

Bron: aantal banen: Werkgelegenheidsregister 

Haaglanden. Faillissementen en starters: Kamer van 

Koophandel, bewerking DSO/PSO. Economische 

groei: CBS op basis van voorlopige cijfers 2014. CR 

betekent COROP gebied (COördinatiecommissie 

Regionaal OnderzoeksProgramma). 

Bruto binnenlands product t.o.v. voorgaand jaar CBS 

Internationale instellingen NGO /Expatservice  Bron: Bureau Internationale Zaken 

  

 
Effectindicator:   

Hotelgasten en ondernemersklimaat Nulmeting is 2014, behalve voor waardering 

ondernemersklimaat. Deze kent nulmeting 2013.  

 

 Hotelgasten en -overnachtingen: CBS Hotels, 
gasten en (zakelijke) overnachtingen. 12 
maadsperiode okt - okt 
Ondernemersklimaat: MKB-vriendelijkste 
gemeente van Nederland, LexNova. In opdracht 
van MKB Nederland. 
 

Toelichting: *) vanaf de meting van dec 2017/jan 
2018 is het MKB ingeperkt tot ondernemers met 
meer dan één werknemer, dus exclusief éénpitters. 
Hierdoor ontstaat een trendbreuk t.o.v. 
voorgaande metingen. Op basis van de herziene 
afbakening bedraagt het waarderingscijfer over 
2016 met terugwerkende kracht 6,8.  
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Beleidsindicatoren  

Functiemenging LISA 

Bruto Gemeentelijk product CBS 

Vestigingen van bedrijven LISA 

Banen LISA 

 

12. Mobiliteit 
Prestatie-indicator:  

Fietspaden, fietsstroken en fietsparkeerplekken Bron: DSO Verkeersonderzoek  

 
Effectindicator:   

Weglengte Bron: Weglengte: Nationale Databank Wegverkeer 

(NDW), bewerking ARS  

Toplocaties: Dienstregeling HTM per einde jaar 

Verplaatsingen: Onderzoek Verplaatsingen in 

Nederland (OVIN)/CBS 

Parkeerdruk: Tellingen stilstaand verkeer. DSO/PSO 

Toplokaties (HNM)  

Parkeerdruk  

 

13. Stadsontwikkeling en wonen  
Prestatie-indicator:  

Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten etc.  “Bronnen: De cijfers van voorraadmutaties in de BAG 

(WO 15 en WO 55 formulieren) hebben betrekking op 

woningen. De term voor woningen in de landelijk 

gehanteerde Basisadministratie Gebouwen (BAG) is 

verblijfsobjecten.   

- Aantal sociale huurwoningen: voorraadbestanden 

Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) 

- % sociaal: berekend op basis van de voorraadmutaties 

BAG en de voorraadbestanden SVH. 

- Kantorentransformatie: Interne registratie, er is alleen 

beleid aanwezig op de totale transformatie van 75.000 

m2 en het deel naar woningen van 50.000 m2.” 

    

 
Topindicator:   

Woning voorraad CBS woningvoorraad ontwikkeling op basis van CBS 

opgave 2013. Bewerking DSO/PSO (inclusief 

eenheden)     

 
Effectindicator:   
Aantal m2 vervallen kantoorruimte  Bron: Steenworp (2014)  

Toelichting: Het aantal m² bvo kantoorruimte dat 
gedurende een jaar als aanbod is vervallen 
(verhuurd, uit de markt genomen, functiewijzing) 
is het gevolg van handelen van marktpartijen en is 
niet te begroten 
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Aantal koopwoningen e.d. Bron: Aantallen koopwoningen, particuliere 
huurwoningen en huurwoningen van toegelaten 
instellingen: Onroerende Zaakbelasting 
Aantallen huurwoningen SVH tot huurprijsgrens 
en aftoppingsgrens: Voorraadbestanden 
woningcorporaties SVH, bewerking DSO/PSO 
* In afwachting van de vaststelling van de 
prestatieafspraken tussen de gemeente en SVH 
corporaties 
 
Toelichting: Deze effectindicator geeft de 
ontwikkeling in de woningvoorraad weer. 
Veranderingen in de woningvoorraad treden niet 
alleen op door toevoeging van woningen. Ook 
andere processen, zoals uitponden en het 

aanpassen van huren zijn van invloed op de 
samenstelling van de woningvoorraad. In de 
bovenstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt 
naar koopsector, particuliere huursector en 
corporatiesector. Voor de corporatiesector is een 
nadere uitsplitsing gemaakt. Bij de eerste 
uitsplitsing gaat het om alle woningen van 
toegelaten instellingen in Den Haag. Hieronder 
vallen ook woningen van corporaties die een 
huurprijs hebben > € 710,68 en dus in de vrije 
huursector vallen. Vervolgens is een nog smallere 
definitie genomen van alleen bij de SVH 
aangesloten corporaties en alleen huurwoningen 
met een huurprijs tot de aftoppingsgrens (dit is de 

voor de doelgroep betaalbare voorraad, de 
voorraad van belang voor het passend toewijzen). 
En tot slot de huurwoningen van bij de SVH 
aangesloten corporaties met een huurprijs tot de 
huurprijsgrens van € 710,68.  
     

 
Kengetal  
Aantal woningzoekenden aangesloten SVH  Verhuur-gegevens SV     

Aantal verkochte woningen via een NVM Makelaar NVM     

Aantal huishoudens BRP     
Bronnen zijn - waar nodig -  bewerkt door gemeente.      

 
Kengetal  

Waardeontwikkeling woningen en niet-woningen Bron: CBS, Waarde onroerende zaken van 
woningen en niet-woningen. 

 
Beleidsindicatoren  

Gemiddelde WOZ waarde  www.waarstaatjegemeente.nl CBS; peildatum 
taxatie 1-1-2016 (Gemiddelde woningwaarde 
2017, data van 2017 is nader voorlopig) 

Nieuw gebouwde woningen  www.waarstaatjegemeente.nl ABF/SYSWOF 
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Demografische druk www.waarstaatjegemeente.nl 

 

14. Stadsdelen, integratie en dienstverlening, 
Prestatie-indicator: 

Percentage klanten die binnen de (vast)gestelde normtijden worden geholpen 
Bron CCO, GBOS, Google Analytics. 

 

Effectindicator:  

bezoekers Den haag.nl ( click, call en Face)  
Bron Klanttevredenheidsonderzoek (Ipsos Synovate) 
 
Kengetal:  

Aantal klantcontacten 
Via www.denhaag.nl  Google Analytics 

Via 14070  Avaya 

Via balies en stadsdeelkantoren  GBOS 

 

15. Financiën 
Effectindicator:   

Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten 

van de grote gemeenten. 

Nulmeting COELO rapport 2017 – ambitie Den Haag 

Positie 3  

 

 

4.1 Lokale heffingen  
Beleidsindicatoren  

Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden Waar staat je gemeente?  

Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 
 

 

  

http://www.denhaag.nl/
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6.2 Afkortingen  
 

Afkorting Betekenis 

APV Algemene Plaatselijke Verordening 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

AZC Asielzoekerscentrum 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording 

Bibob Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BIZ Bedrijven Investeringszones 

BSN Burgerservicenummer 

BTW Belasting Toegevoegde Waarde 
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CIS Concern Informatie en Automatisering 
CJG Centrum Jeugd en Gezin 

CO2 kooldioxide 

COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden 

CPB Centraal Planbureau 

CS Centraal Station 

CV-starterspanden Commanditaire Vennootschap – starterspanden 

ECB Europese centrale bank 

ELD Elektronisch Leerling Dossier 

fido (Wet) financiering decentrale overheden 

Fte Fulltime-equivalent 

G4 Vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) 

G33 Middelgrote gemeente (30.000 - 60.000 inwoners) 

GBA Gemeentelijke Basisadministratie 

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

GHOR Geneeskundige Hulpverlenings- Organisaties in de Regio/Rampen 

GISIB Geografisch Informatie Systeem Integraal Beheersysteem 

HEIt Haags Economische Interventieteam 

HIV Human immunodeficiency virus 

HPB Haagse Pandbrigade 318 

HRM Human Resources Management 

HS Holland Spoor 

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

ID-banen In-en doorstroom banen 

IpSO Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling 

JGZ/BTP Jeugdgezondheidszorg Basistakenpakket 
JIT Jeugd Interventieteam 

KO Kleinschalig Opdrachtgeversschap 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs 

mln. miljoen 

MEV Macro Economische Verkenningen 

MIP Meerjaren Investerings Programma 

MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

MKB Midden- en Klein Bedrijf 

MPG Meerjarenprogramma Grondbedrijf 

NGO Niet-gouvernementele organisatie 

OCWV Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld 

ODH Omgevingsdienst Haaglanden 

OGZ Openbare Gezondheids Zorg 

OM Openbaar Ministerie 
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Afkorting Betekenis 

  

OV Openbaar Vervoer 
OVT Openbaarvervoersterminal 

ORACS Ondergrondse restafvalcontainers 

OZB Onroerend zaakbelasting 

P&R Park & Ride 

Pgb Persoonsgebonden budget 

REIS Ruimtelijk-economische investerings strategie 

RGB Reserve Grondbedrijf 

RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum Haaglanden 

RIS Raadsinformatiesysteem 319 

UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
VRH Veiligheidsregio Haaglanden 

VN Verenigde Naties 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VSV Vroegtijdig schoolverlaten 

VvE Vereniging van Eigenaren 

VVE Voor- en vroegschoolse educatie 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wmo Wet maatschappelijke Ondersteuning 

WOZ Wet Waardering Onroerende Zaken 

Wsw Wet sociale werkvoorziening 

WTC World Trade Center 
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