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Wethouder Sociale Zaken Werkgelegenheid Economie, de heer Kool.
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Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Procedurevergadering.
Lijst ingekomen stukken:
Zie de lijst ingekomen stukken naar aanleiding van de vergadering van de commissie Bestuur
van 21 maart 2012.
De brief van de burgemeester d.d. 15 maart 2012 over Coffeeshopbeleid (RIS 247394) zal een
volgende vergadering worden besproken in combinatie met een werkbespreking over dat
onderwerp.
De SP zal in gesprek gaan met de Brandweercommandant over de Brief d.d. 28 februari 2012
van de burgemeester over Eindrapportage van het Materieel en Personeels Spreidingsplan
(MPSP) 2011(RIS 246924)
De Brief d.d. 7 maart 2012 van de burgemeester over Stand van zaken opvang slachtoffers
mensenhandel in Den Haag, RIS 246960, is andermaal aangehouden in afwachting van
ontvangst van ambtelijke informatie door Groen Links.
Beantwoording schriftelijke vragen SV 147, RIS 247380, Derivaten gemeente Den Haag, zal
worden betrokken bij bespreking van een rapport van de Rekenkamer over centrale treasury.
Termijnagenda:
Op 28 maart is er een werkbezoek aan het Veiligheidshuis. Op 11 april staat een bespreking
over onveiligheidsgevoel gepland. De daarvoor ontvangen reacties zijn beperkt. Overwogen
wordt deze te laten vervallen en (op een later moment) van gedachten te wisselen over de
invulling van de topindicator veiligheid in de begroting.

C.

Rondvraag
Geen punten

D.

Advieslijst
Geen punten
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E.

Raadsmededeling 293 d.d. 23 december 2011 "Meer werkgelegenheid in Den Haag"actieprogramma Economische Visie 2012 (RIS 182112 )
De commissie toont zich positief over het uitgebrachte actieprogramma.
De PVV vroeg aandacht voor de visserij in Scheveningen en behoud van de Pier en voor
modernisering van winkels in Kijkduin.
De VVD vroeg de sectorale benadering in het actieprogramma (o.a. olie /gas,
veiligheid/security) meer body en uitwerking te geven. Binnen de sectoren kan meer synergie
tussen verschillende elementen die de sector promoten tot stand komen en de sectoren kunnen
daarmee nog beter op de kaart gezet worden. Gevraagd werd naar de voortgang Red Tape
(vermindering regeldruk).
PvdA vroeg vooral aandacht voor stimulering en ondersteuning van MKB en ZZP-ers. Het
MKB zou meer baat moeten hebben bij de aanwezigheid van grote bedrijven. De groei van bijv.
de veiligheids/securitysector zou ook merkbaar moeten worden in de sfeer van opleidingen voor
jongeren en uitbouw van technologische opleidingen. Lager opgeleiden zouden moeten kunnen
meeprofiteren van de verwachte banengroei. Aangetrokken/aan te trekken bedrijven zouden ook
meer in stadsdelen zichtbaar moeten zijn. Een jaarlijkse Startersdag werd voorgesteld. Ook
vroeg de fractie inzicht in de herkomst van de middelen voor dit beleid
D66 miste de aandacht voor culturele activiteiten. De relatie tot citymarketing zou in het
actieprogramma sterker gelegd mogen worden Ook zou er meer aandacht mogen zijn voor de
creatieve sector en maakindustrie. Ook voor kleinere bedrijven die zich willen vestigen zou een
hoogserviceniveau het streven moeten zijn. De aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt mag meer
profiel krijgen.. Bevordering Duurzaamheid moet meer uitgewerkt worden.
GL onderschrijft eveneens het belang van de creatieve sector. Duurzaamheid is volgens die
fractie onvoldoende uitgewerkt.
CDA vroeg naar een standpunt over ruimere openingstijden in de horeca. Bij de stimulering van
wijkeconomie zou de aandacht niet alleen naar de aantrekking van grotere
bedrijven/winkelketens moeten gaan. Hoe wordt aangekeken tegen jaarrondexploitatie aan het
zeefront badplaats Scheveningen. Ook het CDA vraagt aandacht voor productiebedrijven i.v.m.
werk voor laaggeschoolden.
HSP pleit voor meer aandacht voor de Duurzaamheid en economische spinn-off daarvan . Ook
creatieve bedrijvigheid mag meer in het oog springen.
ID heeft twijfels over de afhankelijkheid van de markt voor de realiseringskansen van het
actieplan. Er werd gevraagd om onderzoek naar etnisch ondernemerschap.
Wethouder Kool heeft bevestigd dat er een grote mate van afhankelijkheid van de markt is voor
het slagen van het actieplan. De gemeente speelt vooral een faciliterende en stimulerende rol.
Dat geldt dus ook voor Kijkduin waar de markt initiatieven moet nemen. Scheveningen behoort
juist tot de speerpunten in het gemeentelijk beleid en de visserij speelt daarin een belangrijke
rol(Pact van Scheveningen). De Pier hoort bij Scheveningen net als de vis. De veiligheids en
securitysector beschouwt hij als het voorbeeld hoe binnen-sectorale benadering in de marketing
tot stand kan komen. Congressen en koppeling aan MKB spelen daarin een rol, maar ook
benadering van Rijk en kamerleden. De wethouder zal dit in een schema vastleggen en de
commissie toesturen.
Eind april komt een overzicht 3e fase Red Tape.
Top sectoren en MKB/ZZPérs zijn zaken die onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Op
stadsdeelniveau gebeurt het nodige i.v.m. wijkaanpak economie. Het idee van de Startersdag
neemt hij over. Met ZZP-ers wordt gesproken over door de gemeente te ondernemen
activiteiten om de doorgroei ervan mogelijk te maken. Over de detailhandel wordt een
afzonderlijke nota uitgebracht. De wethouder bekijkt of een locatieoverzicht voor bedrijvigheid
in woonwijken kan worden gepubliceerd.
Ondernemen en duurzaamheid is een onderwerp dat de komende tijd meer aandacht krijgt.
Er komt een evaluatie van het horecabeleid. Er komt een pilot met strandpaviljoens en
surfscholen voor jaarrond-exploitatie . De kennismaking van m.n. MBO met ICT en Telecom is
een nadrukkelijk aandachtspunt in het kader van het beleid voor aansluiting onderwijs op de
arbeidsmarkt. Jaarlijks wordt (SMART) over de uitvoering van het actieplan gerapporteerd.
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